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Judul Program 
Deskripisi : (Tuliskan penjelasan secara ringkas perilah Program Peduliku Anda. 

Tujuan  Program Peduliku antara lain : Meningkatkan kepedulian  mahasiswa 

terhadap dirinya, keluarganya, teman-temannya, komunitasnya, masyarakatnya 

dan bangsanya; Berbagi kepada masyarakat yang kurang mampu secara finansial, 

pikiran dan tenaga; Meningkatkan kepekaan mahasiswa  terhadap isu serta 

permasalahan sosial di masyarakat untuk kemudian diselesaikan; Meningkatkan 

kepedulian terhadap pentingnya kelestarian lingkungan.) 

 

1. Target Program Peduliku 

(Jelaskan dalam kegiatan ini siapa saja yang menjadi target Program 

Peduliku Anda). Contoh kegiatan Peduliku ialah Kepedulian sosial. 

Kepedulian sosial  adalah perasaan bertanggung jawab atas kesulitan yang 

dihadapi oleh orang lain. Hal ini  merupakan nilai penting harus dimiliki oleh 

semua orang karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial yang tidak 

pernah bisa hidup sendiri. Berjiwa sosial dan senang membantu merupakan 

sebuah ajaran yang universal dan dianjurkan oleh semua agama. Kegiatan 

lainnya misalnya kepedulian terhadap lingkungan. 
 

2. Jumlah Target Program Peduliku 

(Tuliskan jumlah target/berapa orang yang akan Anda ikutkan dalam  

Program Peduliku yang Anda jalankan) 

 

3. Durasi Program Peduliku 

(Tuliskan jumlah hari/pekan/bulan yang Anda tetapkan untuk menyelesaikan 

Program Peduliku Anda) 

 

4. Perincian Rencana Program Peduliku 

(Mengapa melakukan Program Peduliku  ini? Jelaskan bagaimana kegiatan 

berkaitan dengan sasaran Program Peduliku: 

Bagaimana Program  Peduliku   dapat dilaksanakan? Buatlah daftar tugas 

yang perlu dilaksanakan untuk menyelesaikan Program Peduliku; 

Siapa yang bertanggung jawab atas Program Peduliku? Buatlah daftar siapa 

yang bertanggung jawab dalam melakukan Program Peduliku ; 

Kapan Program Peduliku akan dilakukan? Jelaskan tanggak yang ditargetkan 

untuk mnyelesaikan Program Peduliku; 

Di mana Program Peduliku akan dilakukan? Jelaskan di mana Program 

Peduliku itu akan dilakukan) 

 

 

5. Pencapaian Program Peduliku 

(Tuliskan pencapaian dari Program Peduliku yang Anda jalankan. Uraikan 

hal-hal yang sudah berhasil diwujudkan, kenapa dapat terwujud; Hal-hal apa 
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yang belum berhasil diwujudkan, kenapa belum terwujud, jelaskan yang 

menjadi faktor kendala) 

 

 

6. Rencana Pengembangan Program Peduliku 

(Setelah Program Peduliku Anda jalankan dengan tingkat pencapaian 

tertentu, tuliskan Rencana Pengembangan sebagai tindak lanjut kegiatan 

terdahulu) 


