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KATA PENGANTAR 

 

 
Puji syukur kehadirat Allah SWT. Atas segala karunia serta rahmat-Nya 

sehingga Dokumen Pedoman Pengembangan Minat dan bakat Mahasiswa ini 

dapat disusun dan disajikan sebagai peganganan bagi setiap civitas akademika 

dalam proses pengembangan minat dan bakat mahasiswa di Akademi Farmasi 

Bhumi Husada Jakarta. 

Dokumen Pedoman Pengembangan Minat dan Bakat Mahasiswa ini 

meliputi pedoman pelaksanaan ORMABA dan pedoman  Kegiatan Mahasiswa. 

Dokumen ini disusun bertujuan guna meningkatkan kualitas layanan kepada 

mahasiswa terutama dalam bidang pengembangan minat dan bakat. Sehingga 

diharapkan dengan adanya pedoman ini, maka layanan kepada mahasiswa akan 

lebih cepat, tepat, transparan dan akuntabel.  

Semoga dokumen pedomanan ini bermanfaat terutama guna 

peningkatan layanan kepada mahasiswa di Akademi Farmasi Bhumi Husada 

Jakarta. Terimakasih. 

 

 
Menyetujui : Jakarta ,                2017 

Direktur ,  Pudir III   
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PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT MAHASISWA 
 
 

A. Pendahuluan 

Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta Jakarta sebagai lembaga 

pendidikan tinggi mempunyai tugas mencetak alumni yang disamping mempunyai 

kemampuan secara akademik yang unggul juga kemampuan keagamaan dan 

kejujuran. Hal ini sesuai dengan Visi dari Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta.  

Oleh karena itu di dalam memberikan layanan pendidikan kepada mahasiswa tidak 

lah cukup hanya mengandalkan proses pembelajaran di dalam kelas saja. Namun 

juga harus ditopang oleh kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler sesuai minat dan bakat 

mahasiswa. 

Dengan adanya kegiatan ekstrakulikuler atau yang lazim disebut kegiatan 

kemahasiswaan ini diharapkan dapat menjadi media bagi para mahasiswa untuk 

memupuk dan meningkatkan kemampuan baik akademis maupun non-

akademisnya sesuai minat dan bakat masing-masing. 

 

B. Pengembangan Bakat dan Minat Mahasiswa 

Pengembangan bakat dan minat mahasiswa Akademi Farmasi Bhumi 

Husada Jakarta dapat ditempuh melalui berbagai program kegiatan, antara lain : 

1. ORMABA 

Orientasi Mahasiswa Baru yang selanjutnya disebut ORMABA adalah 

serangkaian kegiatan bagi mahasiswa baru atau lama untuk memberikan 

pengenalan proses pendidikan di lingkungan Akademi Farmasi Bhumi Husada 

Jakarta. ORMABA berfungsi mendidik, membimbing, dan mengarahkan peserta 

untuk mengenali dan memahami pendidikan di Akademi Farmasi Bhumi 

Husada Jakarta. Selain itu ORMABA juga bertujuan untuk : 

a. Mengembangkan pemahaman dan penghayatan peserta terhadap 

pendidikan di Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta 

b. Mengembangkan kemampuan intelektual, kepemimpinan, bakat-

minat, emosional, dan spiritual peserta 

c. Memupuk semangat soladaritas dan toleransi di antara civitas akademika 

d. Menumbuhkembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab akademis 

terhadap pilihan disiplin ilmu 

e. Memantapkan sikap dan mental peserta 
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2. Organisasi Kemahasiswaan atau Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut UKM adalah 

wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa Akademi Farmasi Bhumi 

Husada Jakarta dalam bidang ekstra kurikuler, mencakup aspek penalaran-

keilmuan, bakat-minat- kegemaran, kepemimpinan dan organisasi, 

kesejahteraan, kepedulian sosial, dan pelestarian alam/lingkungan hidup. 

Tujuan dari organisasi kemahasiswaan adalah: 

a. Mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan akademik dan/atau professional yang dapat menerapkan, 

mengembangkan, dan menciptakan ilmu kefarmasian, teknologi, dan/atau 

seni yang berwawasan Nasional. 

b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu Kefarmasian, teknologi, 

dan/atau seni yang berwawasan Nasional serta mengupayakan 

penggunaannya untuk meningkatkan pemberdayaan potensi, taraf hidup 

masyarakat, dan memperkaya kebudayaan yang berwawasan 

kebangsaan. 

3. Lomba/kejuaraan tingkat AkFar BHJ maupun antar Perguruan Tinggi. 

Pengembangan minat dan bakat mahasiswa yang juga tidak kalah 

penting adalah pemupukan dan Pengembangan melalui perlombaan atau 

kejuaraan sesuai minat dan bekat mahasiswa. Karena dengan keikutsertaanya 

mahasiswa dalam perlombaan secara otomatis akan semakin meningkatkan 

semangat untuk terus meningkatkan kemampuannya. Disamping itu mental 

kompetitif juga akan terus terlatih dan terasah yang tentu sangat berguna bagi 

mahasiswa tersebut nantinya ketika sudah lulus dan terjun langsung di tengah 

masyarakat. 

4. Selain dari ketiga cara pengembangan minat dan bakat mahasiswa di atas, 

tentu masih banyak cara yang dapat ditempuh guna terus memupuk dan 

mengasah minat dan bakat mahasiswa, khususnya mahasiswa Akademi 

Farmasi Bhumi Husada Jakarta. 

 

C. Penutup 

Pengembangan minat dan bakat mahasiswa sudah barang tentu manjadi 

sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Akademi Farmasi Bhumi Husada 

Jakarta sebagai lembaga penyedia layanan pendidikan tinggi.  

 

 

 



6  

Agar proses pembelajaran atau perkuliahan di dalam kelas juga dapat diasah 

melalui kegiatan-kegiatan positif sesuai minat dan bakat mahasiswa itu sendiri. 

Sehingga pada akhirnya Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta diharapkan 

mampu mencetak generasi-generasi muda yang disamping memiliki kemampuan 

akademis yang handal juga didukung dengan kemampuan non-akademis yang 

berkualitas pula. Sebagaimana Visi Akademi Farmasi Bhumi Husada Jakarta. 
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