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Responden 1 

Nama Responden : Stefanus Roni 

Jurusan  : Akuntansi 

Angkatan  : 2004 

 

1. Faktor internal apa saja yang memotivasi anda ikut dalam sebuah 

organisasi kemahasiswaan? 

• ingin mendapatkan ilmu selain dari akademik tapi juga dalam 

organisasi kemahasiswaan secara langsung. 

• ingin mendapatkan kegiatan-kegiatan yang menarik.  

2. Apakah ada faktor motivasi eksternal yang mendorong anda ikut dalam 

sebuah organisasi kemahasiswaan, jelaskan? 

• Dorongan teman, mendapat ajakan dari banyak teman satu jurusan. 

3. Organisasi kemahasiswaan apa yang pernah atau sedang anda jalani 

sekarang, dan mengapa memilih organisasi tersebut?(gambaran umum 

secara ringkas mengapa memilih organisasi tersebut) 

• UKM mahepala, karena ingin belajar mencintai alam, suka dengan 

kegiatan-kegiatan dan tantangannya. 

4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anda memasuki organisasi 

yang anda pilih?(alasan yang lebih spesifik terhadap organisasi yang 

dipilih) 

• awalnya ajakan teman, dan lama-lama makin senang di hati. 

• Kegiatan-kegiatan di Mahepala sesuai dengan saya. 



5. Apakah organisasi yang anda pilih sesuai dengan karakteristik anda, 

jelaskan? 

• Iya, karena dilatih untuk mempunyai idealisme dan pada dasarnya 

aku orang yang suka dengan tantangan. 

6. Harapan jangka pendek apa saja yang ingin anda dapatkan memasuki 

organisasi kemahasiswaan yang sedang anda jalani sekarang atau pernah 

anda jalani? 

• Bisa saling mengenal lebih dekat antar sesame anggota. 

• Mampu menguasai materi-materi tentang pecinta alam. 

7. Apakah anda memiliki harapan jangka panjang kedepan, yang membuat 

anda tertarik untuk ikut dalam organisasi kemahasiswaan? 

• Ingin memajukan dan mengambangkan organisasi mahepala. 

• Dapat menurunkan ilmu ke anggota baru. 

• Mendapatkan sertifikat dan pengalaman sebagai referensi kerja. 

8. Setelah anda memasuki organisasi yang anda pilih, hal-hal apa saja yang 

anda dapatkan? 

• Lebih berani mengemukakan pendapat. 

• Terbentuk idealisme. 

• Mendapatkan ilmu-ilmu tentang pecinta alam. 

 

 



9. Apakah ada kesesuaian antara harapan-harapan anda sebelum memasuki 

organisasi kemahasiswaan dengan manfaat yang ingin anda dapatkan 

setelah memasuki organisasi kemahasiswaan, jelaskan? 

• Ada, sebelum masuk mendapatkan gambaran-gambaran dan 

setelah menjalaninya mendapatkan penerapan dari ilmu-ilmu 

yang sebelumnya ingin saya dapatkan. Dan saya menjadi orang 

yang lebih berani untuk berbicara didepan forum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Responden 2 

Nama Responden : Laurentius Brahma 

Jurusan  : Akuntansi 

Angkatan  : 2005 

 

1. Faktor internal apa saja yang memotivasi anda ikut dalam sebuah 

organisasi kemahasiswaan? 

• Pengen punya banyak teman. 

• Aku tidak pengen kalau hanya Cuma kuliah dan tidak punya 

aktivitas lain. 

2. Apakah ada faktor motivasi eksternal yang mendorong anda ikut dalam 

sebuah organisasi kemahasiswaan, jelaskan? 

• Ada 

• BPFE dan BEMU di ajak teman. 

• KOPMA, paksaan dosen. 

3. Organisasi kemahasiswaan apa yang pernah atau sedang anda jalani 

sekarang, dan mengapa memilih organisasi tersebut?(gambaran umum 

secara ringkas mengapa memilih organisasi tersebut) 

• karena aku orang yang suka dengan banyak kegiatan dan tidak 

hanya sebatas kuliah saja. 

4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anda memasuki organisasi 

yang anda pilih?(alasan yang lebih spesifik terhadap organisasi yang 

dipilih) 



• PPMFE : ada kenalan dan memang ada keinginan sendiri. 

• BPFE : pertamanya di ajak teman dan lama-lama jadi senang 

karena tidak terlalu banyak tugas. 

• BEMU : di ajak teman dan ternyata suka dan banyak temannya 

karena setingkat Universitas. 

• KOPMA : murni paksaan dari dosen. 

5. Apakah organisasi yang anda pilih sesuai dengan karakteristik anda, 

jelaskan? 

• Ya, karena aku dapat memiliki andil yang cukuo besar di 

organisasi tersebut dan kegiatannya cukup banyak sehingga tidak 

monoton dan sesuai dengan karakteristik saya. 

6. Harapan jangka pendek apa saja yang ingin anda dapatkan memasuki 

organisasi kemahasiswaan yang sedang anda jalani sekarang atau pernah 

anda jalani? 

• Pengen punya banyak teman, karena aku masuk Unika dari SMA 

tu cuma sendiri, dalam artian lain yaitu aku masuk Unika tidak 

mempunyai kenalan siapapun. 

7. Apakah anda memiliki harapan jangka panjang kedepan, yang membuat 

anda tertarik untuk ikut dalam organisasi kemahasiswaan? 

• Dapat mengembangkan diri. 

• Minimal ikut menyumbangkan tenaga danpikiran bagi organisasi 

kemahasiswaan dan Universitas.  

 



8. Setelah anda memasuki organisasi yang anda pilih, hal-hal apa saja yang 

anda dapatkan? 

• Punya kenalan banyak 

• Dalam melihat hal tidak hanya dari satu sudut pandang. 

• Dapat mengenal karakteristik banyak orang. 

9. Apakah ada kesesuaian antara harapan-harapan anda sebelum memasuki 

organisasi kemahasiswaan dengan manfaat yang ingin anda dapatkan 

setelah memasuki organisasi kemahasiswaan, jelaskan?  

• Ada, setelah aku ikut dalam organisasi ternyata aku punya banyak 

teman dan kepribadianku lebih terbentuk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Responden 3 

Nama Responden :  Yudhis Prasetyo adhi 

Jurusan  :  Manajemen 

Angkatan  :  2004 

 

1. Faktor internal apa saja yang memotivasi anda ikut dalam sebuah 

organisasi kemahasiswaan? 

• Pengen menambah teman 

• Belajar berorganisasi 

• Mencari kesibukan lain selain kuliah 

2. Apakah ada faktor motivasi eksternal yang mendorong anda ikut dalam 

sebuah organisasi kemahasiswaan, jelaskan? 

• Ajakan teman, teman-teman deket pafa ikut jadi saya juga tertarik 

untuk ikut 

3. Organisasi kemahasiswaan apa yang pernah atau sedang anda jalani 

sekarang, dan mengapa memilih organisasi tersebut?(gambaran umum 

secara ringkas mengapa memilih organisasi tersebut) 

• HMJM, mengetahui lebih dalam tentang HMJM 

4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anda memasuki organisasi 

yang anda pilih?(alasan yang lebih spesifik terhadap organisasi yang 

dipilih) 

• karena saya mahasiswa manajemen dan ingin memajukan kegiatan-

kegiatan di manajemen, maka saya memilih HMJM 



5. Apakah organisasi yang anda pilih sesuai dengan karakteristik anda, 

jelaskan? 

• Ya, karena saya suka bekerja dalam tim dan didalamnya terdapat 

temen-temen deket satu jurusan.  

6. Harapan jangka pendek apa saja yang ingin anda dapatkan memasuki 

organisasi kemahasiswaan yang sedang anda jalani sekarang atau pernah 

anda jalani? 

• Mendapatkan pengetahuan tentang organisasi 

• Menjadi lebih dekat dengan dosen 

• Menambah teman 

• Menghilangkan sifat malu dan belajar berinteraksi dengan orang 

lain 

7. Apakah anda memiliki harapan jangka panjang kedepan, yang membuat 

anda tertarik untuk ikut dalam organisasi kemahasiswaan? 

• Setelah mengikuti organisasi kedepannya saya ingin menjadi orang 

yang lebih bertanggung jawab 

• Pengelaman yang saya dapatkan dapat saya aplikasikan ke dunia 

kerja 

8. Setelah anda memasuki organisasi yang anda pilih, hal-hal apa saja yang 

anda dapatkan? 

• Saya mendapatkan banyak teman 

• Lebih kenal dekat dengan dosen manajemen 

• Tau tentang organisasi secara langsung 



• Lebih berani berinteraksi dengan orang lain 

9. Apakah ada kesesuaian antara harapan-harapan anda sebelum memasuki 

organisasi kemahasiswaan dengan manfaat yang ingin anda dapatkan 

setelah memasuki organisasi kemahasiswaan, jelaskan?  

• Ada, ternyata harapan-harapan yang  saya inginkan sebelum masuk 

organisasi telah saya dapatkan setelah saya memasuki organisasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Responden 4 

Nama Responden :  Andreas Firman 

Jurusan  :  Manajemen 

Angkatan  :  2005 

 

1. Faktor internal apa saja yang memotivasi anda ikut dalam sebuah 

organisasi kemahasiswaan? 

• Ingin berkembang 

• Ingin memiliki banyak teman 

• Belajar berorganisasi 

2. Apakah ada faktor motivasi eksternal yang mendorong anda ikut dalam 

sebuah organisasi kemahasiswaan, jelaskan? 

• Ada, ajakan teman-teman 

3. Organisasi kemahasiswaan apa yang pernah atau sedang anda jalani 

sekarang, dan mengapa memilih organisasi tersebut?(gambaran umum 

secara ringkas mengapa memilih organisasi tersebut) 

• HMJM, karena focus pada jurusan manajemen 

4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anda memasuki organisasi 

yang anda pilih?(alasan yang lebih spesifik terhadap organisasi yang 

dipilih) 

• karena teman-teman pada memilih HMJM 

 



5. Apakah organisasi yang anda pilih sesuai dengan karakteristik anda, 

jelaskan? 

• Ya, karena saya jurusan manajemen maka saya lebih tertarik 

dengan HMJM disbanding yang lain 

6. Harapan jangka pendek apa saja yang ingin anda dapatkan memasuki 

organisasi kemahasiswaan yang sedang anda jalani sekarang atau pernah 

anda jalani? 

• Ingin banyak teman 

7. Apakah anda memiliki harapan jangka panjang kedepan, yang membuat 

anda tertarik untuk ikut dalam organisasi kemahasiswaan? 

• Untuk kedepannya semakin banyak teman semakin banyak chanel 

8. Setelah anda memasuki organisasi yang anda pilih, hal-hal apa saja yang 

anda dapatkan? 

• Mendapatkan banyak teman 

• Tahu dan bisa berorganisasi 

9. Apakah ada kesesuaian antara harapan-harapan anda sebelum memasuki 

organisasi kemahasiswaan dengan manfaat yang ingin anda dapatkan 

setelah memasuki organisasi kemahasiswaan, jelaskan?  

• Ada, apa yang saya harapkan semua sudah saya dapatkan 

 

 

 

 



 

 

Responden 5 

Nama Responden :  Dian Susanti 

Jurusan  :  Manajemen 

Angkatan  :  2004 

 

1. Faktor internal apa saja yang memotivasi anda ikut dalam sebuah 

organisasi kemahasiswaan? 

• Ingin menambah teman 

• Ingin mengetahui bursa efek secara lebih jelas 

2. Apakah ada faktor motivasi eksternal yang mendorong anda ikut dalam 

sebuah organisasi kemahasiswaan, jelaskan? 

• Ada, ajakan teman 

3. Organisasi kemahasiswaan apa yang pernah atau sedang anda jalani 

sekarang, dan mengapa memilih organisasi tersebut?(gambaran umum 

secara ringkas mengapa memilih organisasi tersebut) 

• KSEPM, karena tempatnya dekat tidak seperti organisasi tingkat 

universitas yang jaraknya jauh, jadi di KSEPM lebih mudah 

dijangkau kapan saja 

4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anda memasuki organisasi 

yang anda pilih?(alasan yang lebih spesifik terhadap organisasi yang 

dipilih) 



• ingin mengetahui dan mempelajari secara dalam tentang forex dan 

index 

5. Apakah organisasi yang anda pilih sesuai dengan karakteristik anda, 

jelaskan? 

• Ya, karena saya orangnya suka mempelajari hal-hal yang baru 

6. Harapan jangka pendek apa saja yang ingin anda dapatkan memasuki 

organisasi kemahasiswaan yang sedang anda jalani sekarang atau pernah 

anda jalani? 

• Dapat teman baru 

• Dapat ilmu baru 

7. Apakah anda memiliki harapan jangka panjang kedepan, yang membuat 

anda tertarik untuk ikut dalam organisasi kemahasiswaan? 

• Ilmunya dapat berguna setelah saya lulus dan dalam dunia kerja 

nyata 

8. Setelah anda memasuki organisasi yang anda pilih, hal-hal apa saja yang 

anda dapatkan? 

• Mendapatkan teman-teman baru 

• Teori-teori dan ilmu-ilmu tentang forex dan index telah saya 

dapatkan dan saya sudah mengerti secara jelas 

 

 



9. Apakah ada kesesuaian antara harapan-harapan anda sebelum memasuki 

organisasi kemahasiswaan dengan manfaat yang ingin anda dapatkan 

setelah memasuki organisasi kemahasiswaan, jelaskan? 

• Ya pastinya ada, harapan-harapan saya sebelum ikut organisasi 

sudah saya dapatkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Responden 6 

Nama Responden :  Roy Yuzaen P 

Jurusan  :  Manajemen 

Angkatan  :  2008 

 

1. Faktor internal apa saja yang memotivasi anda ikut dalam sebuah 

organisasi kemahasiswaan? 

• Menambah pengalaman 

• Memberikan pembelajaran tentang organisasi 

2. Apakah ada faktor motivasi eksternal yang mendorong anda ikut dalam 

sebuah organisasi kemahasiswaan, jelaskan? 

• Dukungan keluarga 

• Ajakan dari teman 

3. Organisasi kemahasiswaan apa yang pernah atau sedang anda jalani 

sekarang, dan mengapa memilih organisasi tersebut?(gambaran umum 

secara ringkas mengapa memilih organisasi tersebut) 

• IMA, menambah link untuk diluar Unika 

4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anda memasuki organisasi 

yang anda pilih?(alasan yang lebih spesifik terhadap organisasi yang 

dipilih) 

• Jaringan kerja dari IMA yang lebih luas 

• Kegiatannya banyak 



5. Apakah organisasi yang anda pilih sesuai dengan karakteristik anda, 

jelaskan? 

• Ya, aku orang yang suka berhubungan dengan dunia luar 

6. Harapan jangka pendek apa saja yang ingin anda dapatkan memasuki 

organisasi kemahasiswaan yang sedang anda jalani sekarang atau pernah 

anda jalani? 

• Tau kegiatan IMA 

• Ingin mengikuti seminar-seminar dari IMA 

7. Apakah anda memiliki harapan jangka panjang kedepan, yang membuat 

anda tertarik untuk ikut dalam organisasi kemahasiswaan? 

• Menjalin kerja sama dengan beberapa perusahaan  

• Sertifikat yang didapat sewaktu seminar sangat berguna dalam 

dunia kerja 

8. Setelah anda memasuki organisasi yang anda pilih, hal-hal apa saja yang 

anda dapatkan? 

• Mendapatkan pengalaman untuk terjun secara langsung dalam 

kepanitiaan 

• Mengikuti beberapa seminar IMA 

9. Apakah ada kesesuaian antara harapan-harapan anda sebelum memasuki 

organisasi kemahasiswaan dengan manfaat yang ingin anda dapatkan 

setelah memasuki organisasi kemahasiswaan, jelaskan?   

• Ada, satu persatu harapan yang ingin saya dapatkan mulai tercapai 

semua  



Responden 7 

Nama Responden :  Kezia Dona 

Jurusan  :  Manajemen 

Angkatan  :  2006 

 

1. Faktor internal apa saja yang memotivasi anda ikut dalam sebuah 

organisasi kemahasiswaan? 

• Menambah chanel dengan orang luar 

• Menambah pengalaman 

• Menambah teman baru 

2. Apakah ada faktor motivasi eksternal yang mendorong anda ikut dalam 

sebuah organisasi kemahasiswaan, jelaskan? 

• Ada, pertamannya ajakan dari teman 

3. Organisasi kemahasiswaan apa yang pernah atau sedang anda jalani 

sekarang, dan mengapa memilih organisasi tersebut?(gambaran umum 

secara ringkas mengapa memilih organisasi tersebut) 

• IMA, di IMA mempunyai cakupan yang sangat luas 

4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anda memasuki organisasi 

yang anda pilih?(alasan yang lebih spesifik terhadap organisasi yang 

dipilih) 

• chanel dari IMA sangat banyak hingga regional jawa tengah 

 



5. Apakah organisasi yang anda pilih sesuai dengan karakteristik anda, 

jelaskan? 

• Pada dasarnya iya, karena aku suka dengan marketing dan aku 

orang yang suka bertukar pengalaman 

6. Harapan jangka pendek apa saja yang ingin anda dapatkan memasuki 

organisasi kemahasiswaan yang sedang anda jalani sekarang atau pernah 

anda jalani? 

• Ingin mendapatkan pengalaman dan cari teman baru 

7. Apakah anda memiliki harapan jangka panjang kedepan, yang membuat 

anda tertarik untuk ikut dalam organisasi kemahasiswaan? 

• Membangun relasi dengan IMA jawa tengah yang nantinya sangat 

berguna dalam dunia kerja. 

8. Setelah anda memasuki organisasi yang anda pilih, hal-hal apa saja yang 

anda dapatkan? 

• Saya mendapatkan kenalan orang-orang penting yang nantinya 

berguna sebagai chanel 

• Teman-teman saya semakin banyak baik di Unika maupun diluar 

Unika 

9. Apakah ada kesesuaian antara harapan-harapan anda sebelum memasuki 

organisasi kemahasiswaan dengan manfaat yang ingin anda dapatkan 

setelah memasuki organisasi kemahasiswaan, jelaskan?  

• Ada, semuanya sudah saya dapatkan 

 



Responden 8 

Nama Responden :  Habil 

Jurusan  :  Manajemen 

Angkatan  :  2004 

 

1. Faktor internal apa saja yang memotivasi anda ikut dalam sebuah 

organisasi kemahasiswaan? 

• Ingin mendapatkan pengalaman 

• Ingin mendapatkan banyak teman 

• Ingin lebih dekat dengan banyak dosen 

2. Apakah ada faktor motivasi eksternal yang mendorong anda ikut dalam 

sebuah organisasi kemahasiswaan, jelaskan? 

• Ada, ajakan dari teman 

3. Organisasi kemahasiswaan apa yang pernah atau sedang anda jalani 

sekarang, dan mengapa memilih organisasi tersebut?(gambaran umum 

secara ringkas mengapa memilih organisasi tersebut) 

• HMJM ; karena saya mahasiswa manajemen dan pengen tau 

banyak tentang kegiatan-kegiatan jurusan manajemen 

• IMA ; karena saya konsentrasi pemasaran dan ingin memperdalam 

ilmu pemasaran saya 

4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anda memasuki organisasi 

yang anda pilih?(alasan yang lebih spesifik terhadap organisasi yang 

dipilih) 



• IMA ; jaringan sangat luas 

• HMJM ; ingin lebih mengenal structural manajemen 

5. Apakah organisasi yang anda pilih sesuai dengan karakteristik anda, 

jelaskan? 

• Ya, karena pada dasarnya saya orang yang suka berorganisasi 

6. Harapan jangka pendek apa saja yang ingin anda dapatkan memasuki 

organisasi kemahasiswaan yang sedang anda jalani sekarang atau pernah 

anda jalani? 

• Lebih dikenal oleh dosen-dosen manajemen 

7. Apakah anda memiliki harapan jangka panjang kedepan, yang membuat 

anda tertarik untuk ikut dalam organisasi kemahasiswaan? 

• Pengalaman organisasi dimasa kuliah dapat dipakai dalam dunia 

kerja 

8. Setelah anda memasuki organisasi yang anda pilih, hal-hal apa saja yang 

anda dapatkan? 

• Dapat relasi baru 

• Dikenal dengan banyak dosen 

• Dapat pengalaman organisasi 

9. Apakah ada kesesuaian antara harapan-harapan anda sebelum memasuki 

organisasi kemahasiswaan dengan manfaat yang ingin anda dapatkan 

setelah memasuki organisasi kemahasiswaan, jelaskan?  

• Ada, sekarang saya sudah dapat pengalaman, banyak teman dan 

lebih dikenal oleh dosen-dosen manajemen  



Responden 9 

Nama Responden :  Robertus Priambodo 

Jurusan  :  Manajemen 

Angkatan  :  2005 

 

1. Faktor internal apa saja yang memotivasi anda ikut dalam sebuah 

organisasi kemahasiswaan? 

• Pengen dapat pengalaman 

• Menembah teman atau koneksi 

2. Apakah ada faktor motivasi eksternal yang mendorong anda ikut dalam 

sebuah organisasi kemahasiswaan, jelaskan 

• ada, ajakan dari teman 

3. Organisasi kemahasiswaan apa yang pernah atau sedang anda jalani 

sekarang, dan mengapa memilih organisasi tersebut?(gambaran umum 

secara ringkas mengapa memilih organisasi tersebut) 

• HMJM ; dapat mengetahui detil dari jurusan manajemen 

• Senat ; mempunyai cakupan lebih luas yaitu ekonomi 

4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anda memasuki organisasi 

yang anda pilih?(alasan yang lebih spesifik terhadap organisasi yang 

dipilih) 

• kegiatannya banyak dan bermacam-macam 

 



5. Apakah organisasi yang anda pilih sesuai dengan karakteristik anda, 

jelaskan? 

• Ya, karena aku orang yang suka dengan aktivitas organisasi 

6. Harapan jangka pendek apa saja yang ingin anda dapatkan memasuki 

organisasi kemahasiswaan yang sedang anda jalani sekarang atau pernah 

anda jalani? 

• Mendapatkan pengalaman 

• Menambah teman 

7. Apakah anda memiliki harapan jangka panjang kedepan, yang membuat 

anda tertarik untuk ikut dalam organisasi kemahasiswaan 

• belum terpikirkan atau belum ada harapan jangka panjang 

8. Setelah anda memasuki organisasi yang anda pilih, hal-hal apa saja yang 

anda dapatkan 

• dapat mengetahui seluk beluk tentang organisasi 

• mempunyai teman dan koneksi yang baru 

9. Apakah ada kesesuaian antara harapan-harapan anda sebelum memasuki 

organisasi kemahasiswaan dengan manfaat yang ingin anda dapatkan 

setelah memasuki organisasi kemahasiswaan, jelaskan?  

• Ada, manfaat yang ingin saya dapatkan sudah saya dapatkan saat 

saya ikut organisasi 

 

 

 



Responden 10 

Nama Responden :  Hariono Santoso 

Jurusan  :  Manajemen 

Angkatan  :  2004 

 

1. Faktor internal apa saja yang memotivasi anda ikut dalam sebuah 

organisasi kemahasiswaan? 

• Ingin dapat banyak teman 

• Ingin mengembangkan bakat dan hobi saya 

2. Apakah ada faktor motivasi eksternal yang mendorong anda ikut dalam 

sebuah organisasi kemahasiswaan, jelaskan? 

• Ada, ajakan dari teman 

3. Organisasi kemahasiswaan apa yang pernah atau sedang anda jalani 

sekarang, dan mengapa memilih organisasi tersebut?(gambaran umum 

secara ringkas mengapa memilih organisasi tersebut) 

• UKM Basket ; saya merupakan orang yang enerjik dan sangat suka 

dengan olahraga terutama basket  

4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anda memasuki organisasi 

yang anda pilih?(alasan yang lebih spesifik terhadap organisasi yang 

dipilih) 

• ingin lebih mengenal orang-orang yang mempunyai hobi basket 

• ikut berapresiasi dalam organisasi khusunya dalam UKM basket 



5. Apakah organisasi yang anda pilih sesuai dengan karakteristik anda, 

jelaskan? 

• Sangat sesuai, karena basket merupakan hobi saya 

6. Harapan jangka pendek apa saja yang ingin anda dapatkan memasuki 

organisasi kemahasiswaan yang sedang anda jalani sekarang atau pernah 

anda jalani? 

• Ingin dapat teman baru yang mempunyai hobi yang sama 

• Mengembangkan bakat saya 

7. Apakah anda memiliki harapan jangka panjang kedepan, yang membuat 

anda tertarik untuk ikut dalam organisasi kemahasiswaan? 

• Ada, tetapi hanya sebatas sebagai pengalaman organisasi saja 

8. Setelah anda memasuki organisasi yang anda pilih, hal-hal apa saja yang 

anda dapatkan 

• mendapatkan teman-teman baru yang sehobi dengan saya 

• hobi saya dapat tersalurkan dan bakat saya dapat berkembang 

9. Apakah ada kesesuaian antara harapan-harapan anda sebelum memasuki 

organisasi kemahasiswaan dengan manfaat yang ingin anda dapatkan 

setelah memasuki organisasi kemahasiswaan, jelaskan?  

• Pastinya, karena harapan yang ingin saya dapatkan sudah terpenuhi 

 

 

 

 



Responden 11 

Nama Responden :  Johanes Baptista 

Jurusan  :  Akuntansi 

Angkatan  :  2006 

 

1. Faktor internal apa saja yang memotivasi anda ikut dalam sebuah 

organisasi kemahasiswaan? 

• Pengen punya pengalaman berorganisasi 

• Pengen punya temen baru sebagai share 

• Pengen dapat net working 

2. Apakah ada faktor motivasi eksternal yang mendorong anda ikut dalam 

sebuah organisasi kemahasiswaan, jelaskan? 

• Ada, ajakan dari teman 

3. Organisasi kemahasiswaan apa yang pernah atau sedang anda jalani 

sekarang, dan mengapa memilih organisasi tersebut?(gambaran umum 

secara ringkas mengapa memilih organisasi tersebut) 

• UKM WSM ; kita dapat mengapresiasikan bakat kita, di ajarkan 

untuk tampil didepan umum 

• KOPMA ; ingin mempelajari sistematis tentang koperasi, diajarkan 

tentang kerja sama 

4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anda memasuki organisasi 

yang anda pilih?(alasan yang lebih spesifik terhadap organisasi yang 

dipilih) 



• WSM ; menyalurkan hobi dan bakat 

• KOPMA ; ilmu-ilmu yang lebih dalam tentang koperasi akan 

didapatkan setelah masuk kopma 

5. Apakah organisasi yang anda pilih sesuai dengan karakteristik anda, 

jelaskan? 

• Ya, aku orang yang suka dengan hal baru dan belajar untuk tampil 

didepan umum 

6. Harapan jangka pendek apa saja yang ingin anda dapatkan memasuki 

organisasi kemahasiswaan yang sedang anda jalani sekarang atau pernah 

anda jalani? 

• Dapat mengesah potensi yang kita miliki 

• Dapat melatih kepemimpinan 

7. Apakah anda memiliki harapan jangka panjang kedepan, yang membuat 

anda tertarik untuk ikut dalam organisasi kemahasiswaan? 

• Mempunyai bekal yang dapat digunakan saat dunia kerja 

8. Setelah anda memasuki organisasi yang anda pilih, hal-hal apa saja yang 

anda dapatkan? 

• Berani tampil beda didepan umum 

• Tingkat sosialisasi sesama teman semakin tinggi 

• Memiliki jiwa kepemimpinan 

• Dapat pengalaman 

• Dapat teman-teman baru 



9. Apakah ada kesesuaian antara harapan-harapan anda sebelum memasuki 

organisasi kemahasiswaan dengan manfaat yang ingin anda dapatkan 

setelah memasuki organisasi kemahasiswaan, jelaskan? 

• Ada, hal-hal baru telah aku dapatkan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Responden 12 

Nama Responden :  Yuanita  

Jurusan  :  Akuntansi 

Angkatan  :  2007 

 

1. Faktor internal apa saja yang memotivasi anda ikut dalam sebuah 

organisasi kemahasiswaan? 

• Pengen berorganisasi 

• Menambah wawasan 

• Ingin menambah teman 

2. Apakah ada faktor motivasi eksternal yang mendorong anda ikut dalam 

sebuah organisasi kemahasiswaan, jelaskan? 

• Tidak ada, pure dari diri sendiri 

3. Organisasi kemahasiswaan apa yang pernah atau sedang anda jalani 

sekarang, dan mengapa memilih organisasi tersebut?(gambaran umum 

secara ringkas mengapa memilih organisasi tersebut) 

• BEM ; kegiatannya banyak dan berfariatif 

4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anda memasuki organisasi 

yang anda pilih?(alasan yang lebih spesifik terhadap organisasi yang 

dipilih) 

• orang-orangnya enak dibuat kerjasama 

• BEM membawahi banyak UKM 



5. Apakah organisasi yang anda pilih sesuai dengan karakteristik anda, 

jelaskan? 

• Ya, aku orang yang mudah bergaul dan membaur dengan orang 

banyak 

6. Harapan jangka pendek apa saja yang ingin anda dapatkan memasuki 

organisasi kemahasiswaan yang sedang anda jalani sekarang atau pernah 

anda jalani? 

• Pengalaman yang saya dapatkan dapat saya pakai  

7. Apakah anda memiliki harapan jangka panjang kedepan, yang membuat 

anda tertarik untuk ikut dalam organisasi kemahasiswaan? 

• Pengalaman yang saya dapatkan dapat saya pakai dalam dunia 

kerja 

8. Setelah anda memasuki organisasi yang anda pilih, hal-hal apa saja yang 

anda dapatkan? 

• Mendapatkan team work dengan rang banyak 

• Teman saya semakin banyak 

• Saya mendapatkan pengalaman kerja berorganisasi 

9. Apakah ada kesesuaian antara harapan-harapan anda sebelum memasuki 

organisasi kemahasiswaan dengan manfaat yang ingin anda dapatkan 

setelah memasuki organisasi kemahasiswaan, jelaskan? 

• Ada, semua yag saya inginkan telah saya dapatkan 

 

 



Responden 13 

Nama Responden :  Helmi  

Jurusan  :  Akuntansi 

Angkatan  :  2004 

 

1. Faktor internal apa saja yang memotivasi anda ikut dalam sebuah 

organisasi kemahasiswaan? 

• Tambah pengalaman 

• Tambah teman 

2. Apakah ada faktor motivasi eksternal yang mendorong anda ikut dalam 

sebuah organisasi kemahasiswaan, jelaskan? 

• Ada, ajakan dari teman 

3. Organisasi kemahasiswaan apa yang pernah atau sedang anda jalani 

sekarang, dan mengapa memilih organisasi tersebut?(gambaran umum 

secara ringkas mengapa memilih organisasi tersebut) 

• BEM dan Senat ; kita dapat langsung terjun melaksanakan 

kegiatan-kegiatan fakultas 

4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anda memasuki organisasi 

yang anda pilih?(alasan yang lebih spesifik terhadap organisasi yang 

dipilih) 

• Senat sebagai konseptor 

• BEM sebagai pelaksana 



5. Apakah organisasi yang anda pilih sesuai dengan karakteristik anda, 

jelaskan? 

• Sesuai, karena saya orang yang suka dengan hal-hal yang 

berhubungan langsung dengan kegiatan lapangan 

6. Harapan jangka pendek apa saja yang ingin anda dapatkan memasuki 

organisasi kemahasiswaan yang sedang anda jalani sekarang atau pernah 

anda jalani? 

• Mendapatkan kesibukan diluar jam kuliah 

• Dapat teman baru 

7. Apakah anda memiliki harapan jangka panjang kedepan, yang membuat 

anda tertarik untuk ikut dalam organisasi kemahasiswaan? 

• Dengan ikut organisasi mendaptka pengalaman yang nantinya 

dibawa dalam dunia kerja setelah lulus kuliah 

8. Setelah anda memasuki organisasi yang anda pilih, hal-hal apa saja yang 

anda dapatkan? 

• Dapat pengalaman baru 

• Dapat teman baru 

9. Apakah ada kesesuaian antara harapan-harapan anda sebelum memasuki 

organisasi kemahasiswaan dengan manfaat yang ingin anda dapatkan 

setelah memasuki organisasi kemahasiswaan, jelaskan?  

• Ada, semuanya sudah saya dapatkan 

 

 



Responden 14 

Nama Responden :  Santoso 

Jurusan  :  Akuntansi 

Angkatan  :  2007 

 

1. Faktor internal apa saja yang memotivasi anda ikut dalam sebuah 

organisasi kemahasiswaan? 

• Cari kesibukan lain selain kuliah 

• Menambah relasi 

2. Apakah ada faktor motivasi eksternal yang mendorong anda ikut dalam 

sebuah organisasi kemahasiswaan, jelaskan? 

• Ada, ajakan dari angkatan sebelumnya 

3. Organisasi kemahasiswaan apa yang pernah atau sedang anda jalani 

sekarang, dan mengapa memilih organisasi tersebut?(gambaran umum 

secara ringkas mengapa memilih organisasi tersebut) 

• Senat Fakultas ; penyambung lidah antara mahasiswa dengan 

fakultas tentang hal-hal apa saja yang di inginkan mahasiswa 

4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anda memasuki organisasi 

yang anda pilih?(alasan yang lebih spesifik terhadap organisasi yang 

dipilih) 

• Senat mempunyai cakupan atau jaringan yang lebih luas 

 



5. Apakah organisasi yang anda pilih sesuai dengan karakteristik anda, 

jelaskan? 

• Sesuai, karena saya tipe orang yang suka banyak berfkir daripada 

yang berhubungan dengan fisik 

6. Harapan jangka pendek apa saja yang ingin anda dapatkan memasuki 

organisasi kemahasiswaan yang sedang anda jalani sekarang atau pernah 

anda jalani? 

• Dapat ikut dalam kepanitiaan senat saat penyelenggaraan acara 

7. Apakah anda memiliki harapan jangka panjang kedepan, yang membuat 

anda tertarik untuk ikut dalam organisasi kemahasiswaan? 

• Ada, kita mempunyai soft skill yang nantinya dapat berguna dalam 

dunia kerja 

8. Setelah anda memasuki organisasi yang anda pilih, hal-hal apa saja yang 

anda dapatkan? 

• Kita dapat mengetahui problem solving yang ada dalam organisasi 

• Bisa mengetahui berbagai macam keinginan-keinginan dari 

mahasiswa fakultas ekonomi 

• Relasi saya semakin banyak 

9. Apakah ada kesesuaian antara harapan-harapan anda sebelum memasuki 

organisasi kemahasiswaan dengan manfaat yang ingin anda dapatkan 

setelah memasuki organisasi kemahasiswaan, jelaskan? 

• Ada, semuanya suda saya dapatkan 

 



Responden 15 

Nama Responden :  Keyko 

Jurusan  :  Manajemen 

Angkatan  :  2006 

 

1. Faktor internal apa saja yang memotivasi anda ikut dalam sebuah 

organisasi kemahasiswaan? 

• Ingin tau berorganisasi 

• Cari pengalaman 

• Dapat sesuatu yang baru 

2. Apakah ada faktor motivasi eksternal yang mendorong anda ikut dalam 

sebuah organisasi kemahasiswaan, jelaskan? 

• Tidak, semuanya tergantung dii sendiri 

3. Organisasi kemahasiswaan apa yang pernah atau sedang anda jalani 

sekarang, dan mengapa memilih organisasi tersebut?(gambaran umum 

secara ringkas mengapa memilih organisasi tersebut) 

• IMA ; karena banyak gathering dengan pmbicara orang-orang 

besar 

• BEM ; lebih komunikasi dengan orang luar 

4. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi anda memasuki organisasi 

yang anda pilih?(alasan yang lebih spesifik terhadap organisasi yang 

dipilih) 



• IMA ; bermanfaat bagi kedepan dan kerjasama dengan IMA 

tingkat regional 

• BEM ; kegiatannya lebih berfariatif 

5. Apakah organisasi yang anda pilih sesuai dengan karakteristik anda, 

jelaskan? 

• Ya, aku orang yang suka mencari pengalaman baru 

6. Harapan jangka pendek apa saja yang ingin anda dapatkan memasuki 

organisasi kemahasiswaan yang sedang anda jalani sekarang atau pernah 

anda jalani? 

• Mendapatkan sesuatu yang baru 

• Bersosialisasi dengan teman-teman baru 

7. Apakah anda memiliki harapan jangka panjang kedepan, yang membuat 

anda tertarik untuk ikut dalam organisasi kemahasiswaan? 

• Aku lebih mudah bersosialisasi denga orang banyak saat didunia 

kerja 

8. Setelah anda memasuki organisasi yang anda pilih, hal-hal apa saja yang 

anda dapatkan? 

• Pengalaman 

• Teman-teman baru 

• Bermacam kegiatan baru yang sebelumnya belum pernah aku 

dapatkan 

• Dapat mengelola konflik dengan baik 

 



9. Apakah ada kesesuaian antara harapan-harapan anda sebelum memasuki 

organisasi kemahasiswaan dengan manfaat yang ingin anda dapatkan 

setelah memasuki organisasi kemahasiswaan, jelaskan?   

• Ada, semuanya sudah saya dapatkan sat aku ikut organisasi 
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