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Program Studi

BIKONS
Bimbingan & Konseling
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Mahasiswa Semester 7 
Hanifatu Nisa

Haloo, saya mahasiswa angkatan 2019/2020 akan berbagi pengalaman selama 
mengikuti perkuliahan di prodi Bimbingan dan Konseling (BK) di UKWMS Kampus 
Kota Madiun, karena merupakan salah satu prodi yang menarik dan sangat tepat 
untuk masa depan saya. Mengapa demikian?? Simak yukk. Nah dahulu sebelum 
kuliah, saya memandang bahwa seorang guru BK dianggap polisi sekolah dan 
cenderung ditakuti oleh siswa. Setelah menempuh kuliah, saya akhirnya justru 
mengenal lebih dekat bahwa ternyata BK adalah sahabat siswa lhoo. Prodi BK telah 
membentuk saya untuk menjadi konselor profesional, hal itu didukung oleh tenaga 
pendidik yang profesional serta mampu mendidik dan membimbing saya selama 
perkuliahan. Salah satu ilmu yang paling berkesan selama menempuh studi adalah 
rasa empati yang dilatih dan dikemas dalam mata kuliah empathy training di 
semester 6. Rasa empati adalah kemampuan untuk memahami apa yang dirasakan 
orang lain, melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain, dan juga membayangkan 
diri sendiri berada di posisi orang tersebut. Apabila sebelumnya mahasiswa belum 
memiliki rasa empati yang cukup baik, maka selama kuliah akan mempelajari ilmu 
tersebut dan belajar mengimplementasikannya. Selain bisa membuat nilai mata 
kuliah menjadi baik, saya yakin memiliki rasa empati yang tinggi akan menunjang 
kesuksesan karir dan diterima dengan baik di masyarakat.
Jadi, banyak sekali ilmu bermanfaat yang saya peroleh sebagai bekal dikemudian 
hari. Mari, bergabunglah bersama kami di prodi BK UKWMS Kampus Kota Madiun. 
Salam BIKONS!!!

KAMPUS KOTA MADIUN



> Konselor Pasca Traumatik/ Pasca Rehabilitasi Narkoba

> Konselor Sekolah/Guru Bimbingan dan Konseling di Sekolah 
(TK/SD/SMP/SMA/SMK), yang saat ini semakin dibutuhkan.

Lulusan Program Studi Bimbingan dan Konseling dapat berkarir sebagai:

> Konselor di Luar Sekolah (Rumah Sakit, Lembaga Sosial)
> Konsultan PAUD di TK/RA, KB, TPA, SD kelas awal di lembaga 

pemerintah maupun swasta

> Konselor Vokasional/Karier
> Konselor Keluarga/Perkawinan

BK
Menjadi Program Studi Bimbingan dan Konseling yang dapat menghasilkan 

lulusan berkualitas, berwawasan profesional dalam bidang Bimbingan 

Konseling dan adaptif terhadap perubahan demi kemaslahatan banyak 

orang.

Visi

Apa yang Dipelajari ?

Ruang kuliah ber-AC dan lingkungan belajar yang nyaman, Ruang 

Laboratorium BK "One Way Mirror", Ruang Podcast, Laboratorium 

Microteaching, Laboratorium Multimedia, Gazebo, Free Wi-fi, 

Perpustakaan dan Ruang Baca, Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Fasilitas di Prodi Bimbingan dan Konseling

> Lulusan Prodi BK UKWMS terserap di dunia kerja bertaraf nasional serta 

memiliki kepercayaan dan jabatan strategis

> Empathy Training

> Manajemen dan PPL BK di TK > Mikrokonseling (Teori dan Praktik)

> BK Pribadi dan Sosial  > Manajemen dan PPL BK di SD
Mata kuliah utama dalam Program Studi BK meliputi:

> Memiliki ikatan keluarga Alumni BK UKWMS
>  Kualitas lulusan mendapat kepercayaan di masyarakat luas, sehingga 

eksistensi Prodi BK UKWMS masih dibutuhkan

> Media BK   > Dasar-dasar BK
> Konseling Lintas Budaya > Studi Kasus

> BK Karir   > Teori dan Praktik Konseling

> BK berkebutuhan khusus > BK Belajar

Keunggulan di Prodi Bimbingan dan Konseling
>  Dosen bersertifikat pendidik, berkualitas, dan kredibel

Dimana Lulusan Berkarir?

Program S1 :  Akreditasi B
Lama Studi : 3,5-4 tahun / 148 SKS
SK BAN-PT No. 1151/SK/BAN-PT/ Akred/S/XI/2015

Program studi Bimbingan dan Konseling (BK) 
menghasilkan sarjana BK yang profesional, 
memiliki  kompetensi akademik, pedagogik, 
p r i b a d i  d a n  s o s i a l  ya n g  m e n d u ku n g 
profesinya, serta terampil memberikan 
pelayanan bimbingan dan konseling secara 
profesional dan dapat memanfaatkan 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 
dalam menunjang profesinya.

> Melaksanakan aktifitas pengajaran dan penelitian yang berorientasi pada 

kualitas hasil dalam upaya menghasilkan lulusan yang bermoral, memiliki 

nilai, sikap yang tepat, menghargai martabat, dan wawasan pengetahuan 

profesional

MISI

> Mampu mengintegrasikan aktifitas pengajaran dan penelitian ke dalam 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bernilai bagi sesama.

> Mampu mengimplementasikan kompetensi akademik, pedagogik, 

pribadi dan sosial dalam setting pendidikan formal dan non formal.


