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SELAMAT DATANG  
DI UNIVERSITAS GADJAH MADA 



KAWASAN “PERGURUAN TINGGI” UGM 
(sumber: Sudaryono,  2011) 
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Bundaran Kampus 

KELOD-KAUH 



FILOSOFI PENATAAN TETUMBUHAN  

DI BOULEVARD MELAMBANGKAN 

“BHINNEKA TUNGGAL IKA” 





Pohon Bungur :  

“Bhairawa Anoraga” 

Gagah perkasa di luar, lembut di dalam 

Pohon Damar di Boulevard 

Simbol keindahan,  

kekokohan & hikmah 



Pohon Beringin di Lapangan Pancasila menyimbolkan jiwa 

kerakyatan & pengayoman 



Pohon  Sawo Kecik di kiri kanan jalan utama menuju Gedung Pusat UGM 

Menyimbolkan “warga UGM harus hidup harus serba baik” (sarwo becik -jw) 

 



CEMARA 7 (TUJUH) 
(di sebelah selatan Gedung Pusat UGM) 

Melambangkan sifat sapta resi  

(sifat begawan yang tujuh) 
 

 jujur 

 enggan berbuat jahat 

 enggan menyalahi janji 

 enggan memakai/memakan  

barang yang tidak halal 

 tidak suka pujian 

 tidak suka kepada yang kotor 

 tidak suka segala macam  

barang pesolek 

 



POHON BODHI 
(di depan Gedung Pusat) 

Pohon bodhi  

= Ficus religiosa 

Simbol pencerahan 

 

Hutan  

= simbol rakyat 



Catatan Penyimpul 
 

UGM menata tanaman dan pepohonan bukan 

tanpa makna... 

 dari barat ke timur melambangkan 

Indonesia 

 dari selatan ke utara di bagian tengah 

(bunderan-hutan) melambangkan 

perjalanan hidup seorang ilmuwan 



PENGANTAR 
Ingat Wasiat Ir. Soekarno  Kepada Mahasiswa 

Universitas Gadjah Mada 
 

dan engkau... 
engkau adalah mahasiswa-mahasiswa  
pada Universitet Putera-Amal  
dan Putera-Perjoangan itu, 
engkau adalah asuhan-asuhannya,  
engkau adalah laksana anak-anak 

rajawali,  
adelaarsjong-adelaarjong,  
maka tetap setialah  
kepada jiwa dan cita-cita indukmu ini.  



sekarang dan kelak,  
jikalau engkau  

telah masuk ke dalam prakteknya 
masyarakat  

dan prakteknya hidup.  
 

hidupkanlah terus  
garis pahlawan geest-wil-daad,  

hidupkanlah terus  
garis perjuangan geest-wil-daad!  



 
 

Gadjah Mada adalah mata airmu,  
Gadjah Mada adalah sumber airmu,  
tinggalkanlah kelak Gadjah Mada ini  
bukan untuk mati tergenang  
dalam rawanya ketiadaan amalan  
atau rawanya kemuktian diri sendiri,  
 
tetapi mengalirlah ke laut,  
tujulah ke laut, capailah laut,  
Lautnya pengabdian kepada Negara 

dan Tanah Air,  
yang berirama, bergelombang, 

bergelora! 
(Ir. Soekarno, 1951) 



INGAT  GADJAH MADA, INGAT BALAIRUNGNYA 
 

Kiranya bukan tanpa makna 
ketika para tokoh Gadjah Mada 

membangun Balairung, tujuh pintu 
tujuh dalam bahasa Jawa disebut pitu  

 
seolah pendiri Gadjah Mada  

ingin berwasiat pada sivitas akademikanya 

sesungguhnya banyak pitu-tur, pitu-duh, & pitu-lungan 

bagi civitas akademikanya 



Simbol dan atribut UGM 

• Identitas dan Status UGM 

• Lambang & Atribut UGM 

• Hymne UGM 

• Bendera UGM 

• Gedung Pusat dan Kawasan 
UGM 

 

 

 

 

 

SIMBOL, JATI DIRI, & NILAI DASAR UGM 

Jati diri UGM 

Universitas Nasional 

Universitas Perjuangan 

Universitas Pancasila 

Universitas Kerakyatan 

Universitas Pusat Kebudayaan 

 

Nilai-nilai Dasar UGM 

Semangat perjuangan dan kesetiaan pada NKRI 

Nilai-nilai Pancasila dan Kebudayaan Indonesia seutuhnya 

& Nilai-nilai keilmuan dan kenyataan 



BERSIKAPLAH SEBAGAI SEORANG CIVITAS AKADEMIKA UNIVERSITAS,  
BUKAN SEKEDAR AKADEMI, , SEKOLAH TINGGI, DAN ATAU INSTITUT 

University = kesatuan dari kesemestaan 
Pendidikan calon cendekiawan 



Sejumlah ajaran Mahapatih Gadjah 
Mada yang relevan bagi UGM (Ir. 
Soekarno) 

1. trisna, tan satrisna (jangan pilih 
kasih)  

2. haniakan musuh (mengenyahkan 
musuh: imperialisme, kolonialisme 
& kapitalisme). 

3. satya haprabu (setia kepada 
negara).  

4. ginong prati dina (dibuat besar 
saban hari /produktif) 

MAKNA GADJAH MADA 



Bangkitkan Semangat 
19 Desember 1949 

• “Dipilih tanggal 19 Desember, 
agar supaja detik kesedihan dan 
kemalangan dalam perdjoangan 
kemerdekaan kita, jang 
terkandung padanja, secara 
asosiasi dapat dihilangkan 
sifatnja kesedihan dan 
kemalangan itu dengan 
mendjadikannja suatu saat 
nasional jang penting, ialah 
pendirian sebuah Universiteit 
negeri jang nasional” (Prof. Dr. 
Sardjito, Rektor I UGM) 



Jadilah Warga dan Alumni  
Daerah Yang Istimewa 

• UGM berdiri sebagai suatu hasil 
perjuangan panjang masyarakat 
Yogyakarta dalam mencerdaskan 
bangsa Indonesia. 

• Pada saat UGM didirikan, 
Yogyakarta merupakan ibukota RI, 
dan di Jakarta telah didirikan 
Universiteit van Indonesie oleh 
NICA.  

• Pada waktu Yogyakarta diduduki 
Belanda, tidak satupun pegawai  
DIY yang bersedia menjadi pegawai 
Belanda. (Koesnadi 
Hardjasoemantri, 2004: 3). 



Lambang UGM berwarna kuning 
emas  

sebagai warna silih asih  
yang melambangkan  
kesatuan ilmu pengetahuan, 

kenyataan, kewajiban, kesucian, 
kepahlawanan, serta perjuangan 
nasional dari UGM  

yang semuanya saling mempengaruhi 
dan diliputi serta dijiwai  

kebudayaan bangsa dan Pancasila 

Makna Lambang UGM 
(Versi STATUTA UGM 2013) 



HYMNE GADJAH MADA 

Lagu  : Suthasoma 
Arr. : Kusbini 

 
Bakti kami mahasiswa Gadjah Mada semua 
ku berjanji memenuhi panggilan bangsaku  
di dalam Pancasilamu jiwa seluruh nusaku 
kujunjung kebudayaanmu kejayaan Indonesia 
 
Bagi kami almamater kuberjanji setia 
kupenuhi dharma bakti tuk Ibu Pertiwi 
di dalam persatuanmu jiwa seluruh bangsaku 
kujunjung kebudayaanmu kejayaan Nusantara 

 
 
 



Bendera UGM, Statuta Tahun 2013 

Warna kuning emas dan putih = silih asih 
melambangkan  
kemurnian dan kesucian  sebagai landasan dan jalan  
dalam pengembangan ilmu dan kebudayaan 
dalam rangka mencapai  
hakikat kenyataan dan pemenuhan kewajiban  
seluruh warga universitas  
untuk menjaga harmoni dalam rangka hubungan  
dengan Tuhan, alam, dan manusia. 



JIWA & SEMANGAT UGM 
DALAM SEJARAH 

 

SEMANGAT.... 

KECENDEKIAWAN & KENEGARAWANAN  

yang 

PATRIOTIS, NASIONALIS 

IKHLAS & MERAKYAT 

PANCASILAIS  

BERBUDAYA INDONESIA 

MENGABDI & BERBAKTI  

UNTUK BANGSA & UMAT MANUSIA 



VISI UGM 
(Statuta UGM, 2013, Ps. 2) 

 
Sebagai pelopor perguruan tinggi nasional 

berkelas dunia yang unggul dan inovatif 
 

Mengabdi kepada kepentingan bangsa  
dan kemanusiaan 

 
Dijiwai nilai-nilai budaya bangsa  

Berdasarkan Pancasila 



MISI UGM 
(Statuta UGM, 2013, Ps. 3) 

Melaksanakan... 
 

Pendidikan 

Penelitian 

Pengabdian kepada masyarakat 

Pelestarian dan pengembangan ilmu 
 

yang unggul dan bermanfaat 

Bagi masyarakat 



NILAI-NILAI KE-UGM-AN : “PANCASILA & KEILMUAN” 
 

DASAR BAWAAN PANCASILA & KEBUDAYAAN INDONESIA 

Dasar Kerohanian (Ketuhanan & Kemanusiaan) 

Dasar Nasional 

Dasar Demokrasi 

Dasar Kemasyarakatan 

Dasar Kekeluargaan 



DASAR BAWAAN KEILMUAN & KENYATAAN 

1. Sifat universal & objektif ilmu  
      untuk mencapai kenyataan dan kebenaran 

2. Kebebasan akademik, mimbar akademik 
     dilaksanakan dengan hikmah & bertanggungjawab 

3. Sifat beradab dan teleologis ilmu 
      Guna keadaban, kemanfaatan, & kebahagiaan kemanusiaan 



TUJUAN UGM (umum) 
(versi Statuta UGM, 2013, Ps 3.a.) 

Mewujudkan: 

Lembaga nasional... 
(1) ilmu pengetahuan,  

(2) Kebudayaan, 
(3) Pendidikan & pengajaran tinggi 

 

= penjelmaan dan pelaksanaan Pancasila  & UUD 1945 

= cita-cita proklamasi dalam Pembukaan UUD 1945 



TUJUAN UGM (khusus) 
(versi Statuta UGM, 2013, Ps 3.b.) 

Membentuk :  
“MANUSIA SUSILA” 

Insyaf dan bertanggungjawab  
atas kesejahteraan Indonesia dan dunia 

- berjiwa bangsa Indonesia 

- manusia budaya Indonesia 

- berketuhanan YME 

- berperikemanusiaan YA&B 

- demokratis 

Diliputi oleh kenyataan dan kebenaran, cerdas, kreatif, terampil, 
mampu berkomunikasi, berkesadaran lingkungan, pemelihara 

dan pengembang kebudayaan... 



PERTEGUH JATI DIRI UGM 
(Versi Statuta UGM, 2013, Ps 8) 

SEBAGAI... 

Universitas Nasional 
Universitas Perjuangan 
Universitas Kerakyatan 
Universitas Pancasila 

Universitas Pusat Kebudayaan 
 



PENUTUP 

 
Keberadaan nilai kadang kurang terasa 

namun nilai akan hadir  
saat kita dalam situasi problematis, 
konflik, kritis, dan harus menentukan 

pilihan mendasar.  
Itulah ujian atas komitmen nilai yang 

sesungguhnya. 



LAMPIRAN 



“NILAI-NILAI KE-UGM-AN” 

1. digagas dan dikembangkan oleh pendiri UGM 

2. dimuat dalam Statuta/AD UGM 

3. diwujudkan dalam simbol-simbol UGM 

4. didukung & dikembangkan dalam budaya organisasi 
oleh civitas akademika UGM 

5. diapresiasi baik oleh publik di luar UGM 



ARTI NILAI-NILAI KE-UGM-AN 

sifat atau kualitas  
yang membuat suatu itu berharga,   

layak diingini atau dikehendaki,  
dipuji, dihormati, dan dijunjung tinggi,  

pantas dicari, diupayakan,  
dan dicita-citakan perwujudannya,  

pemandu dan pengarah hidup  
sivitas akademika. 



FUNGSI NILAI-NILAI KE-UGM-AN 

 
 Memberi...   

arah, tujuan, dan makna  
bagi diri dan keseluruhan hidup sivitas 

akademika UGM,  
membentuk identitas diri  

dan menentukan masa depannya 


