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PERKENALAN

Nyemil santai makan kuaci
Makannya pula di atas meja
Sebelum acara ini dimulai
Assalamu'alaikum janganlah dilupa

Ayam betina ayam jantan
Punya kaki berjumlah dua
Puji syukur kepada Tuhan
Semoga kita dalam lindungan-Nya

../Doc Privat/CV Resume-Agustus 2019.pptx


Perubahan besar di Indonesia dilakukan

oleh Pemuda & Mahasiswa

Pengantar Diskusi

Slogan; 

“Pemuda harapan bangsa”, 

“Maju mundurnya suatu bangsa tergantung

pada Pemudanya”



Perubahan-perubahan

Yang dimotori oleh Mahasiswa

4. Gerakan Mahasiswa Indonesia 1998 adalah puncak
gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat pro-demokrasi
pada akhir dasawarsa 1990-an

1. Boedi Oetomo, wadah perjuangan yang pertama kali
memiliki struktur pengorganisasian modern yang
didirikan di Jakarta, 20 Mei 1908

3. Angkatan muda (Chairul Saleh dan Soekarni) yang
terpaksa menculik dan mendesak Soekarno dan Hatta
agar secepatnya memproklamirkan kemerdekaan,
peristiwa ini dikenal kemudian dengan peristiwa
Rengasdengklok.

2. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928

https://id.wikipedia.org/wiki/1990-an
https://id.wikipedia.org/wiki/Boedi_Oetomo
https://id.wikipedia.org/wiki/20_Mei
https://id.wikipedia.org/wiki/1908
https://id.wikipedia.org/wiki/Chairul_Saleh
https://id.wikipedia.org/wiki/Soekarni
https://id.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_Rengasdengklok
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumpah_Pemuda


4 Peran Mahasiswa

Agen perubahan (agent of social change)

Kontrol social (Social control)

Generasi Penerus (Iron Stock )

Gerakan Moral (Moral Force )



Generasi Z merupakan generasi yang lahir
pasca 1995

Generasi Z dan Tantangannya

Generasi Z memiliki ciri utama yaitu satu-
satunya generasi yang lahir tanpa mengenal
bagaimana dunia tanpa internet.

Teknologi adalah bagian dari diri mereka yang
tidak bisa terpisahkan. Sejak usia belia, mereka
sudah nyaman menggunakan teknologi
informatika atau bermain gadget. Generasi ini
lebih banyak menghabiskan waktu di depan
layar ponsel pintar atau tablets dan mahir
berkomunikasi secara elektronik.



1. Banyak Hoax yang Beredar di Internet.

6 Tantangan Gen Z

2. Semakin Meningkatnya Sikap Apatis dan Individualis

3. Sangat Mudah Untuk Terjerumus ke dalam Pergaulan
yang Salah

4. Karena Semuanya Instan, Timbulah Malas-malasan

5. Harus Bisa Mengikuti Perkembangan Zaman dalam
Berbagai Bidang.

6. Semakin Maju Zaman, Semakin Banyak Saingan.



Menjadi Program Studi unggulan
berbasis riset dan IPTEK yang berskala
internasional yang berorientasi
pembangunan maritim berkelanjutan
pada Tahun 2040

Visi Prodi IAN



1. Melaksanakan proses pendidikan dan pengajaran dengan
standar mutu terbaik dengan pengembangan kurikulum
tingkat sarjana yang berkualitas dibidang Ilmu Administrasi
Negara.

Misi

2. Mengembangkan kemampuan dosen dan tenaga
pendukung sesuai dengan bidang ilmunya, dalam
penelitian dan penerapan IPTEK yang unggul dan tepat
guna, efisien serta menjalin kerjasama dengan perguruan
tinggi lain baik di dalam maupun di  luar negeri.

3. Membangun kepercayaan dan mengembangkan
kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan
kualitas pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi.



Terimakasih


