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Bersama UKA! 
Kreativitas tanpa batas! 
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200+ 
Anggota Aktif Kopma 

42 
Yang Mengisi Survei Kegiatan  
UKA 2020 
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TERIMAKASIH 
TELAH 

BERPARTISIPASI 

#KAMUITUPENTING 
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REKOMENDASI 

KEGIATAN UKA 2020 

UKA SPORT SOCIETY 
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- Tetap mengadakan kegiatan futsal, volly, 

bulu tangkis, dan panahan. 

- Mengadakan jalan sehat bagi anggota 

setiap 1-2 bulan sekali. 

- Mengadakan jogging bersama 1 bulan 

sekali. 

- Mengadakan kegiatan renang dan senam 

bersama seluruh anggota. 

- Pelatihan khusus untuk setiap cabang 

olahraga. 

- Mengadakan sparing dengan UKM lain. 

- Perbanyak kegiatan lomba sesama anggota 

untuk mempererat silaturahmi. 

- Mengadakan olimpiade olahraga yang 

melibatkan seluruh UKM di UNILA. 

- Adakan kegiatan-kegiatan olahraga yang 

bisa dimainkan oleh perempuan. 



UKA BUSINESS 

- Perbanyak pelatihan/sosialisasi tentang bisnis 

dan berwirausaha yang dilakukan secara 

berkala. 

- Mengadakan pelatihan membuat  business 

plan, PMW dan PKM. 

- Mengadakan lomba “bisnis plan” bagi 

anggota. 

- Anggota dibentuk kelompok-kelompok kecil 

untuk praktik merintis usaha (produk) yang 

nantinya bisa dijual di UKM Mart. 

- Magang di usaha kopma bagi anggota. 

- Mengadakan bazar yang diisi oleh usaha-

usaha yang dimiliki oleh anggota kopma. 

UKA TECHNOLOGY 

- Pelatihan tentang : 

teknologi, design grafis, corel draw, photoshop, 

videografi, pembuatan aplikasi, serta 

pembuatan web yang dilakukan secara 

berkala. 
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UKA EDUCATION 

- Adakan pelatihan  debat, LCT, karya ilmiah , 

dan essay, serta dilombakan. 

- Membuat forum/tutor untuk membantu 

anggota belajar  lebih maupun membantu 

menyelesaikan tugas kuliah. 

- Sosialisasi perkoperasian. 

- Adakan kegiatan sosial yang berfokus pada 

pendidikan, misalnya kopma mengajar, dll. 

- Mengadakan kegiatan yang mengasah 

pola pikir anggota, misalnya sharing rutin. 

- Membuat pamflet-pamflet tentang 

perkoperasian sebagai bahan atau media 

pengenalan dunia koperasi kepada aggota. 

- Adakan lomba membuat artikel tentang 

koperasi. 

- Membantu meningkatkan minat baca 

anggota dengan memberikan tempat baca 

yang nyaman. 

- Adakan kegiatan TWK (Tambah Wawasan 

Koperasi. 

- Kopma Goes To School guna rebranding 

koperasi di masyarakat. 
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UKA PUBLIC SPEAKING 

- Pelatihan public speaking seperti presentasi, 

debat, MC (formal dan non formal), dan 

moderator yang dilakukan secara rutin. 

- Mengadakan kegiatan yang dapat melatih 

anggota berbicara di depan umum. 

- Mengadakan pelatihan public speaking 

berbasis bahasa inggris. 

- Adakan lomba pidato. 

UKA MADANI 

- Mengadakan bakti sosial. 

- Pengajian serta do’a bersama secara  rutin. 

- Adakan syukuran 1 atau 3 bulan sekali. 

- Adakan kegiatan BBQ. 

- Kegiatan kunjungan ke panti asuhan. 

- Yasinan malam jum’at minimal satu bulan 

sekali. 

- Adakan jum’at berkah, yaitu sedekah setiap 

hari jum’at. (dibuat kotak amal) 

- Adakan kost to kost secara berkala guna 

mempererat jalinan silaturahmi. 
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HARAPAN UNTUK UKA 

• Kegiatan UKA dilaksanakan secara rutin dan 

lebih produktif lagi karena UKA merupakan 

tempat bagi anggota untuk mengasah serta 

menyalurkan kreativitas yang dimilikinya. 

• Harapannnya, kegiatan dapat terjadwal 

dengan baik, jangan dadakan. 

• UKA semakin kompak dan setiap kegiatan 

dapat berjalan dengan baik. 

• Output dari UKA bisa lebih terlihat. 

• Kinerja UKA bisa lebih baik lagi. 

SEMANGAT UKA 
2020  



Terimakasih  

Litbang.kopmaunila.com 
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