
Jangan Nyesel 5 Kesalahan Mahasiswa Setelah Lulus Kuliah 

 

Sumber Halodoc 

SGDFighters, nasi sudah menjadi bubur tidak bisa menjadi beras kembali. Tidak sedikit orang yang 

ternyata mengaku menyesal setelah lulus kuliah. Salah satu faktornya karena tidak memanfaatkan 

diri untuk memaksimalkan masa emas saat kuliah.  

Ya, akibatnya setelah lulus, penyesalan itu menyadi tidak berarti lagi. Bestie, masa kuliah adalah 

saat yang begitu penting, sebaiknya kamu memaksimalkan waktu atau potensi yang dimiliki agar 

bisa menuai hasil baik setelah lulus. Lalu, apa saja kesalahan yang sering disesali mahasiswa ketika 

kuliah, ini dia jawabannya. 

Merasa Salah Jurusan 

 

Sumber Kompasiana.com 

Pertama, mahasiswa kerap kali merasa salah memilih jurusan. Penyebabnya karena sejak awal tidak 

memiliki proyeksi apa yang ingin dicapai kedepannya, pada akhirnya pemilihan jurusan pun 

menjadi asal-asalan. Nah , untuk menghindari hal tersebut. Sebelum kamu memilih jurusan, kamu 

perlu memetakan diri seperti apa bakat, minat, dan cita-citamu. Dari sanalah, kamu dapat memilih 

jurusan yang tepat. Jika kamu masih bingung juga, kamu bisa berkonsultasi dengan guru BK. 

Teman, senior, atau orang tua. Saran dan pertimbangan mereka akan sangat berarti sehingga kamu 

dapat memiliki gamabaran jurusan mana yang cocok untuk kamu berkarir dimasa depan. 



Tidak Serius Kuliah 

 

SGDFighters, tahu tidak bahwa sikap malas-malasan merupakan kesalahan fatal kedua pada saat 

kamu menempuh pendidikan di bangku kuliah. Kamu akan menyesalinya ketika kamu lulus kuliah, 

maka dari itu hindari sikap seperti ini ya.  

Walaupun tidak mudah untuk konsisten terus semangat setiap hari, pasti ada saja godaan kuliah dari 

teman yang suka asik mengajak kamu nongkrong, tetapi kamu perlu untuk memiliki sikap teguh apa 

yang ingin kamu capat saat kuliah. Ini menjadi kunci agar kamu tidak mudah bermalas-malasan. 

Kamu harus bisa memprioritaskan kuliah-mu dibanding kegiatan kampus atau main bersama teman-

teman. Ketika waktu kuliah mu tiba, kamu harus datang tepat waktu, saat ada tugas, kamu harus 

menyelsaikannya dengan baik. 

 

Tidak Membangun Relasi 

 

Sumber G-communications 

Kuliah merupakan masa yang bagus untuk kamu memperluas koneksi dan pertemanan. Kamu sobat, 

bukan hanya bisa berkenalan dengan teman seangakata, kating, adik tingkat, dosen, tetapi juga 

banyak dari pihak lainnya. Memiliki jejaring pertemanan yang luas itu begitu penting. Karena 

sering kali peluang muncul dari akses luas yang kamu miliki. SGDFighters ternyata memiliki 

jejeraing pertemanan yang luas itu penting, karena menjadi peluang munculnya akses luas yang 

kamu miliki, tidak jarang juga menjadi tawaran pekerjaan muncul dari networking, jadi mulai 

sekarang, coba untuk membangun pertemanan seluas mungkin. 

 

 

 

  



Salah Bergaul 

 

Bestie, jangan sampai ini terjadi banyak orang yang menyesal setelah lulus kuliah karena salah 

memilih pergaulan, memiliki banyak teman memanglah bagus, tetapi kamu juga harus pandai 

memilih teman dan lingkungan. Kamu berhak memilih teman yang bisa mendukung kemajuan 

hidupmu. Carilah teman yang membawamu pada hal-hal postif, bisa membawamu maju, dan tidak 

bermalas-malasan. Pilihlah komunitas yang mendukung dan menunjang perkembangan kamu dari 

segi akademik maupun softskill. 

Tidak Berorganisasi 

Kuliah tidak melulu hanya pergi kekampus untuk belajar. Kamu bisa melatih kemampuan 

berorganisasi dengan mengikuti organisasi intra-kampus, ekstra-kampus,maupun unit kegiatan 

mahasiswa (UKM). Bergabung disuatu organisasi, hingga eksekusi setiap kegiatan. Tentu kamu 

perlu memilih organisasi yang sesuai dengan minat dan bakat kamu. 

Itulah 5 kesalahan yang bisa jadi membuat kamu menyesal ketika lulus kuliah, manfaatkan waktu 

dengan sebaik-baiknya, buat target pencapaian yang akan kamu capai selama kuliah dan jangan 

lupa untuk rajin membaca ya. Hindari kegiatan yang kurang bermanfaat dan mulailah 

mengembangkan diri. 

Kamu juga bisa membaca artikel, mengetahui informasi mengenai kegiatan kampus lainnya pada 

website uinsgd.ac.id secara gratis. 

 


