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Menetapkan  PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENGENALAN 

KEHIDUPAN KAMPUS (PK2) DAN PEMBINAAN DAN 
PENGEMBANGAN MAHASISWA BARU (P2MABA). 

 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan: 
1. Universitas Jember, selanjutnya disingkat UNEJ, adalah salah satu lembaga 

penyelenggara pendidikan tinggi di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional 
Republik Indonesia. 

2. Statuta UNEJ adalah pedoman dasar penyelenggaraan kegiatan yang dipakai sebagai 
acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan 
kegiatan fungsional sesuai dengan tujuan perguruan tinggi, yang berisi dasar yang 
dipakai sebagai rujukan pengembangan peraturan umum, peraturan akademik dan 
prosedur operasional yang berlaku di UNEJ 

3. Pengenalan Kehidupan Kampus, selanjutnya disingkat PK2 adalah kegiatan yang 
diselenggarakan di tingkat universitas untuk memberikan bekal kepada mahasiswa 
baru dalam rangka mengenal pendidikan tinggi. 

4. Pembinaan dan Pengembangan Mahasiswa Baru, selanjutnya disingkat P2MABA 
adalah kegiatan yang diselenggarakan di tingkat fakultas/program studi setara 
fakultas di lingkungan UNEJ dengan melibatkan organisasi kemahasiswaan/unit 
kegiatan mahasiswa untuk membina dan mengembangkan potensi mahasiswa baru 



 

xx PEDOMAN PK2 DAN P2MABA|  

 

dalam bidang penalaran, bakat dan minat serta kepedulian sosial, di bawah 
tanggungjawab dekan/ketua program studi. 

5. Peserta PK2 dan P2MABA, selanjutnya disingkat Peserta adalah mahasiswa baru 
dan atau mahasiswa yang belum mengikuti dan atau tidak lulus pada PK2 dan atau 
P2MABA periode sebelumnya.  

6. Panitia PK2 adalah setiap orang yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor untuk 
merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan PK2. 

7. Panitia P2MABA adalah setiap orang yang ditetapkan dengan Keputusan Dekan 
untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan P2MABA. 

8. Materi PK2 dan P2MABA, selanjutnya disebut materi adalah sekumpulan informasi 
yang telah disusun secara sistematis  sebagai acuan panitia dan pemateri untuk 
menjelaskan bidang akademik, kemahasiswaan, dan kelembagaan di UNEJ kepada 
mahasiswa baru, termasuk bidang penalaran, bakat, dan minat yang disesuaikan 
dengan situasi dan kondisi fakultas/program studi setara fakultas. 

9. Pemateri adalah setiap orang yang ditetapkan oleh pimpinan universitas dan atau 
fakultas untuk menyampaikan materi sesuai dengan bidang tugas masing-masing. 

 
BAB II 

PRINSIP DAN TUJUAN 
 

Pasal 2 
Pelaksanaan kegiatan PK2 dan P2MABA berdasarkan prinsip keadilan, kesetaraan, 
transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas. 
 

Pasal 3 
(1) Tujuan pelaksanaan kegiatan PK2 adalah memberikan bekal kepada mahasiswa baru 

mengenai tata kelola UNEJ, sistem pembelajaran dan kemahasiswaan, mengenalkan 
arti pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara, memotivasi dan mendorong agar 
mahasiswa memiliki kemampuan manajemen diri yang baik dan rasa percaya diri 
yang tinggi, sehingga siap untuk beradaptasi dengan pola kehidupan pendidikan 
tinggi  yang selalu menjujung tinggi martabat warga ilmiah dan garba ilmiah.  

(2) Tujuan pelaksanaan kegiatan P2MABA adalah untuk meningkatkan keimanan dan 
ketaqwaan serta memberikan bekal kepada mahasiswa baru agar dapat 
mengembangkan secara optimal penalaran, bakat, dan minat yang disesuaikan 
dengan situasi dan kondisi fakultas/program studi setara fakultas selama menempuh 
pendidikan di UNEJ, serta mendorong mahasiswa untuk proaktif beradaptasi, 
membentuk jejaring, menjalin keakraban dan persahabatan antar mahasiswa, 
mengenal lebih dekat dengan lingkungan kampus. 

 
BAB III 

ORGANISASI PELAKSANA PK2 DAN P2MABA 
 

Pasal 4 
(1) Dalam rangka penyelenggaraan PK2  wajib dibentuk kepanitiaan tingkat universitas 

yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor. 
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(2) Dalam rangka penyelenggaraan P2MABA wajib dibentuk kepanitiaan tingkat 
fakultas/program studi setara fakultas yang ditetapkan dengan  Keputusan 
Dekan/Ketua Program Studi Setara Fakultas. 

(3) Susunan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Wakil Rektor I 
dengan memperhatikan masukan dari Dekan, Ketua Program Studi Setara Fakultas, 
Ketua Lembaga, dan atau Kepala UPT. 

(4) Susunan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan oleh Wakil Dekan III 
/Sekretaris III dengan memperhatikan masukan dari Ketua Jurusan/Bagian dan usulan 
organisasi mahasiswa tingkat fakultas. 

 
Pasal 5 

(1) Untuk menjamin kelancaran dan dalam rangka memelihara ketertiban selama 
berlangsungnya PK2 dan atau P2MABA dapat ditunjuk ketua kelas dari peserta. 

(2) Ketua kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas: 
a. menyiapkan peserta untuk mengikuti jadwal PK2 dan atau P2MABA; 
b. melaporkan kepada pemateri tentang jumlah peserta; 
c. menjadi penghubung antara peserta dan panitia penyelenggara; 
d. melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan 

tata tertib. 
 

BAB IV 
PELAKSANAAN PK2 DAN P2MABA 

 
Bagian Kesatu 

Waktu, Tempat, Metode, dan Materi 
 

Pasal 6 
(1) Kegiatan PK2 dilaksanakan  sesuai dengan kalender akademik dan 

mempertimbangkan kondisi khusus. 
(2) Kegiatan P2MABA dilaksanakan pada semester gasal di hari Sabtu atau Minggu 

antara pukul 07.00 WIB – 16.00 WIB. 
(3) Kegiatan PK2 dan P2MABA bertempat di kampus UNEJ.  
(4) Kegiatan PK2 dan P2MABA dilaksanakan dengan metode ceramah interaktif, 

diskusi, demo/atraksi, praktik, dan atau berbagai macam lomba. 
 

Pasal 7 
(1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) bagi 

mahasiswa baru, materi yang perlu disajikan untuk dipahami sebagai berikut : 
a. profil UNEJ dan fakultas; 
b. pengenalan mars dan hymne UNEJ; 
c. pendidikan tinggi di Indonesia dan kegiatan akademik PT; 
d. model pembelajaran dan strategi belajar di perguruan tinggi; 
e. pola pengembangan kemahasiswaan dan organisasi mahasiswa; 
f. layanan dan fasilitas untuk mahasiswa; 
g. manajemen diri; 
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h. etika dan budaya akademik mahasiswa UNEJ 
i.  implementasi teknologi informasi untuk kegiatan akademik dan 

kemahasiswaan; 
j.  kode etik mahasiswa UNEJ 
k. wawasan kebangsaan dan bela negara; 
l.  budaya tertib  dan taat aturan; 
m. bahaya penggunaan narkoba dan aspek hukumnya; 
n. mengenal HIV dan AIDS; 
o. pola hidup sehat mahasiswa dengan gerakan masyarakat hidup sehat 

(GERMAS); 
p. korupsi dalam perspektif hukum dan upaya pencegahannya 
q. student plan  dan rencana studi melalui sister; 
r. pengenalan lingkungan kampus UNEJ. 

 
(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bagi 

mahasiwa baru, kegiatan yang harus diberikan meliputi: 
a. pengenalan kelembagaan organisasi kemahasiswaan dan kegiatan 

kemahasiswaan yang ada di fakultas dan universitas;  
b. motivasi kiat sukses studi dan berorganisasi; 
c. kajian kitab suci sesuai dengan agama dan keyakinanya;  
d. pengenalan budaya dan adat masyarakat (kearifan lokal); 
e. pengenalan dasar-dasar penulisan karya ilmiah; 
f. pengenalan program kreativitas mahasiswa; 
g. pengenalan program enterpreuneur; 
h. kegiatan yang bertemakan green living movement di kampus (cinta kebersihan, 

cinta lingkungan, kepedulian mahasiswa dan sejenis). 
i.  aktualisasi potensi  mahasiswa baru; 

 
(3) Panitia menyusun jadwal kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 

dengan mempertimbangkan kalender akademik dan kondisi khusus.  
(4) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)  

bagi mahasiswa baru Alih Jenjang yang berasal dari luar UNEJ wajib menerima 
materi seperti mahasiswa baru S1 dan S0. 

(5) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2)  
bagi mahasiswa baru Pasca Sarjana akan diatur lebih lanjut berdasarkan Keputusan 
Direktur Pasca Sarjana. 

 
Bagian Kedua 

Peserta 
 

Pasal 8 
Peserta adalah mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4. 

 
Pasal 9 



 

|PERATURAN REKTOR  xxiii 

 

Peserta yang berasal dari mahasiswa periode sebelumnya wajib mendaftarkan 
keikutsertaannya kepada sub bagian kemahasiswaan masing-masing fakultas/program 
studi setara fakultas. 

 
Bagian Ketiga 

Hak, Kewajiban, dan Larangan 
 

Pasal 10 
Selama PK2 dan P2MABA berlangsung, setiap peserta berhak: 
a. memperoleh materi PK2 dan P2MABA; 
b. menggunakan fasilitas yang tersedia sesuai dengan kebutuhan;  
c. memperoleh pelayanan kesehatan primer di UPT Pelayanan Kesehatan UNEJ apabila 

sakit.  
 

Pasal 11 
Selama PK2 dan P2MABA berlangsung, setiap peserta wajib: 
a. mematuhi tata tertib yang telah ditetapkan serta peraturan lain yang sesuai dengan materi; 
b. berpakaian rapi dengan ketentuan, untuk PK2: atas putih, bawah hitam; untuk 

P2MABA pakaian yang ditentukan oleh panitia; 
c. hadir di lokasi 15 menit sebelum kegiatan dimulai; 
d. memakai tanda pengenal peserta yang ditetapkan oleh panitia;  
e. mengisi dan menandatangani daftar hadir yang disediakan oleh panitia.  

 
Pasal 12 

Selama PK2 dan P2MABA berlangsung: 
a. peserta dilarang untuk meninggalkan kegiatan PK2 dan P2MABA kecuali sakit dan 

dalam hal-hal lain yang mendesak, serta menerima tamu atau orang asing kecuali 
anggota keluarga setelah mendapat izin dari panitia/pemateri;  

b. peserta dilarang melakukan tindakan dan perlakuan melanggar harkat-martabat 
manusia, melanggar hak azasi manusia, amoral, kekerasan, ancaman , asusila, 
menggangu ketertiban dalam kegiatan PK2 dan P2MABA terhadap siapa pun. 

c. panitia/pemateri dilarang melakukan tindakan dan perlakuan melanggar harkat-
martabat manusia, melanggar hak azasi manusia, amoral, sewenang-wenang, 
kekerasan, pemerasan, ancaman, asusila, dan tekanan fisik serta mental terhadap 
siapa pun. 
 

Pasal 13 
Selain hak, kewajiban, dan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, 
dan Pasal 12, peserta wajib memperhatikan dan mematuhi kode etik mahasiswa UNEJ 
sebagaimana diatur dalam Statuta UNEJ. 
 

Bagian Keempat 
Penghargaan dan Sanksi 

 
Pasal 14 
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(1) Setiap peserta berhak atas penghargaan setelah menyelesaikan kegiatan PK2 dan atau 
P2MABA. 

(2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh pimpinan 
universitas dan atau fakultas/program studi setara fakultas dalam bentuk piagam 
penghargaan setelah mempertimbangkan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh 
peserta.  

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:  
a. kehadiran peserta minimal 80% yang dihitung sesuai dengan jumlah daftar hadir 

yang dibuat per materi oleh panitia; 
b. tidak melakukan pelanggaran terhadap tata tertib; dan 
c. telah mengisi student plan yang ada dalam sistem layanan akademik. 

 
(4) Piagam Penghargaan PK2 dan P2MABA digunakan sebagai salah satu persyaratan 

pengajuan beasiswa, mengikuti seleksi Mahasiswa Berprestasi, Penerbitan Surat 
Keterangan Pendamping Ijasah (SKPI) dan atau kegiatan lainnya di lingkungan 
UNEJ. 

 
Pasal 15 

(1) Sanksi dapat diberikan kepada peserta PK2 dan atau P2MABA sesuai dengan tingkat 
kesalahan yang bersangkutan. 

(2) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. kewajiban mengulang kegiatan PK2 dan atau P2MABA pada tahun berikutnya. 

(3) Sanksi juga dapat diberikan kepada panitia/pemateri yang melakukan pelanggaran 
sesuai dengan tingkat kesalahan yang bersangkutan. 

(4) Jenis sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa: 
a. teguran lisan; 
b. teguran tertulis; 
c. dicabut hak dan kewajibannya sebagai panitia/pemateri PK2 dan P2MABA. 

 
Bagian Kelima 

Biaya 
 

Pasal 16 
Biaya pelaksanaan PK2 dan P2MABA bersumber dari DIPA Universitas Jember dan 
sumber lain yang tidak mengikat. 

 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 17 
Setiap ketentuan yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan PK2 dan atau 
P2MABA diatur lebih lanjut dengan Keputusan Rektor dan atau Keputusan Dekan. 
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Pasal 18 
Peraturan Rektor ini berlaku mulai tanggal ditetapkan. 
 

Ditetapkan di Jember 
pada tanggal 7 Agustus 2017 

 
REKTOR 
 
 
 
 
MOH. HASAN 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

1. 1  Dasar Pemikiran 

Pengenalan Kehidupan Kampus (PK2) dan Pembinaan Penge mbangan 

Mahas iswa Baru (P2MABA)  merupakan momen yang sangat penting bagi setiap 

mahasiswa baru yang akan berinteraksi lebih jauh dengan perguruan tinggi. Kegiatan 

PK2 dan P2MABA dengan seluruh rangkaian acaranya menjadi instrumen awal dalam 

membentuk persepsi dan pola pikir mahasiswa baru. Dengan kata lain, baik atau tidaknya 

pelaksanaan PK2 dan P2MABA akan turut berkonstribusi dalam membentuk karakter 

mahasiswa ke depan. Oleh karena itu, perlu disusun sebuah pedoman yang dapat 

dijadikan acuan bagi semua pihak yang terlibat agar pelaksanaan PK2 dan P2MABA 

tetap terlaksana dalam koridor akademik. 

Tujuan pelaksanaan kegiatan PK2 adalah memberikan bekal kepada mahasiswa 

baru mengenai tata kelola UNEJ, sistem pembelajaran dan kemahasiswaan, mengenalkan 

arti pentingnya kesadaran berbangsa dan bernegara, memotivasi dan mendorong agar 

mahasiswa memiliki kemampuan manajemen diri yang baik dan rasa percaya diri yang 

tinggi, sehingga siap untuk beradaptasi dengan pola kehidupan pendidikan tinggi  yang 

selalu menjujung tinggi martabat warga ilmiah dan garba ilmiah. 

Tujuan pelaksanaan kegiatan P2MABA adalah untuk meningkatkan keimanan 

dan ketaqwaan serta memberikan bekal kepada mahasiswa baru agar dapat 

mengembangkan secara optimal penalaran, bakat, dan minat yang disesuaikan dengan 

situasi dan kondisi fakultas/program studi setara fakultas selama menempuh pendidikan 

di UNEJ, serta mendorong mahasiswa untuk proaktif beradaptasi, membentuk jejaring, 

menjalin keakraban dan persahabatan antar mahasiswa, mengenal lebih dekat dengan 

lingkungan kampus. 

Penyelenggaraan kegiatan pembinaan mahasiswa baru didasarkan atas Keputusan 

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 

: 25/DIKTI/kep/2014, Tanggal 39 Juni 2014, Tentang Panduan Umum Pengenalan 

Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru.  

Buku Pedoman Kemahasiswaan, Pengenalan Kehidupan Kampus (PK2) dan 

Pembinaan Dan Pengembangan Mahasiswa Baru (P2MABA) Tahun Akademik 

2017/2018 merupakan hasil revisi dari buku pedoman tahun sebelumnya, dan 

mempertimbangkan kendala-kendala yang ditemukan selama pelaksanaan kegiatan 

tersebut, serta memperhatikan saran dan masukan dari berbagai pihak yang kompeten 

dalam pelaksanaan PK2. 

Buku Pedoman Kemahasiswaan dan PK2 dan P2MABA  Tahun Akademik 

2017/2018 lebih komprehensif dan menyajikan hal-hal penting dari materi bidang 

kemahasiswaan yang diberikan pada PK2. Seluruh materi dalam buku Pedoman 
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Kemahasiswaan dan PK2 dan P2MABA Tahun 2017/2018 dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

1. Hakikat, tujuan, dan metode pelaksanaan PK2 dan P2MABA dirumuskan dan 

dirancang secara jelas (diuraikan langsung dalam bab ini). 

2. Pengenalan UNEJ: diharapkan dapat mengungkap lebih jauh tentang potensi yang 

dimiliki oleh lembaga sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan motivasi dan 

percaya diri mahasiswa baru selama menempuh studi di UNEJ. 

3. Pendidikan Tinggi di Indonesia: menjelaskan definisi dan tujuan pendidikan tinggi; 

jenis, bentuk, dan program pendidikan pada perguruan tinggi; kebebasan akademik 

dan mimbar akademik serta otonomi keilmuan; perguruan tinggi sebagai masyarakat 

dan institusi ilmiah; dan sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi.  

4. Strategi Belajar di Perguruan Tinggi: memaparkan cara belajar yang efektif dan 

efesien di perguruan tinggi, yang diharapkan mahasiswa dapat menyelesaikan 

studinya tepat waktu. 

5. Pola Pengembangan Kemahasiswaan dan Organisasi Mahasiswa: untuk memberikan 

pemahaman awal mahasiswa baru terhadap peluang pengembangan kreativitas dan 

inovasi yang diharapkan dapat direspon lebih lanjut oleh mahasiswa. 

6. Pelayanan dan Fasilitas untuk Mahasiswa: menjelaskan tentang segala bentuk 

pelayanan dan fasilitas di lingkungan UNEJ yang dapat dinikmati dan digunakan oleh 

mahasiswa baik dalam rangka pengembangan diri maupun secara bersama-sama 

dalam melakukan kegiatan kemahasiswaan. 

7. Manajemen Diri Mahasiswa: memuat informasi tentang berbagai program yang dapat 

diikuti oleh mahasiswa dalam pengembangan potensi dirinya. 

8. Kode Etik Mahasiswa: sebagai referensi mahasiswa dalam berperilaku selama studi 

di UNEJ yang berisikan hal-hal yang lazim dan tidak lazim dilakukan beserta 

sanksinya, yang sudah tertuang di dalam Statuta UNEJ dengan maksud untuk 

memberikan rambu-rambu yang lebih mengikat bagi mahasiswa. 

9. Pilar Kebangsaan Indonesia: merupakan materi baru yang disajikan dalam rangka 

mengantisipasi terjadinya destorsi nilai-nilai wawasan kebangsaan dalam pergaulan hidup 

sehari-hari sehingga pengenalan tentang materi tersebut diharapkan dapat mengantisipasi 

lunturnya semangat kebangsaan di kalangan generasi muda. 

10. Pembinaan Karakter Mahasiswa: merupakan materi yang mencakup pelatihan kedisiplinan 

dan wawasan kebangsaan yang bersifat aplikatif melalui kegiatan jasmani dan rokhani 

berbasis nilai-nilai budaya bangsa dan pilar kebangsaan Indonesia. 

1. 2  Hakikat PK2 dan P2MABA 

Kegiatan PK2 merupakan media untuk memperkenalkan kampus, sekaligus 

sebagai media interaksi mahasiswa baru dengan segenap sivitas akademika UNEJ. 

Kegiatan PK2 menjadi tanggung jawab UNEJ dalam melakukan sosialisasi pola 
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kehidupan di kampus, yang pelaksanaannya melibatkan unsur pimpinan universitas, 

fakultas, mahasiswa, dan unsur-unsur lain yang terkait.  

1. 3  Tujuan PK2 dan P2MABA 

Tujuan PK2 sebagai berikut.  

1. mengenalkan lingkungan kampus sebagai suatu lingkungan akademis, UNEJ beserta 

potensinya, dan memberikan informasi berkenaan dengan mekanisme yang berlaku di 

dalamnya; 

2. menumbuhkan kecintaan mahasiswa baru terhadap almamater dan kesadaran 

mahasiswa baru terhadap tanggung jawab akademik dan sosialnya sebagaimana 

tertuang dalam Tri Darma Perguruan Tinggi;  

3. menambah wawasan mahasiswa baru dalam pemanfaatan layanan akademik dan 

kemahasiswaan yang tersedia di UNEJ secara maksimal;  

4. mempersiapkan mahasiswa agar mampu beradaptasi dan memiliki strategi dalam 

belajar di perguruan tinggi, serta mematuhi norma-norma yang berlaku di UNEJ, 

khususnya yang terkait dengan Kode Etik Mahasiswa UNEJ;  

5. memberikan pemahaman awal tentang etika berkendaraan, dampak negatif 

penyalahgunaan narkoba, dan tata cara penyampaian aspirasi; 

6. menumbuhkan kebersamaam di kalangan sivitas akademika dalam rangka 

menciptakan lingkungan kampus yang nyaman, tertib, dan dinamis; 

7. memberikan pelatihan kedisiplinan dan wawasan kebangsaan untuk pembinaan 

karakter mahasiswa Universitas Jember agar menjadi mahasiswa yang unggul, 

terampil dan siap mental dalam menghadapi segala tantangan dimasa depan. 

1. 4  Metode PK2 dan P2MABA 

 Kegiatan PK2 dan P2MABA dengan sasaran mahasiswa baru yang telah 

terdaftar secara resmi di UNEJ dilaksanakan dengan metode: ceramah interaktif, diskusi, 

demo/atraksi, penugasan dan praktik. Penggunaan berbagai metode tersebut sangat 

bergantung pada materi yang disampaikan dan dapat juga digunakan secara kombinatif  
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BAB 2 PROFIL UNIVERSITAS JEMBER 

Profil Universitas Jember sangat penting diberikan kepada mahasiswa baru. 

Oleh karena itu, kegiatan PK2 dan P2MABA merupakan salah satu upaya untuk 

memberikan informasi kepada mahasiswa baru tentang kampus dan almamaternya perlu 

mengenalkan profil UNEJ dengan segala potensinya. Hal itu karena mahasiswa baru 

merupakan bagian dari sivitas akademika yang perlu mengetahui sedini mungkin agar 

dapat memahami seluk-beluk UNEJ. Penjelasan rinci tentang profil UNEJ sebagai 

berikut. 

2. 1  Sejarah Singkat UNEJ 

UNEJ dirintis sejak tahun 1957, berasal dari universitas swasta bernama 

Universitas Tawang Alun yang pada mulanya memiliki satu fakultas, yaitu Fakultas 

Hukum. Pada tahun 1963, Universitas Tawang Alun statusnya berubah menjadi 

universitas negeri tetapi sebagai cabang dari Universitas Brawidjaja (UNBRA). 

Selanjutnya pada tahun 1964, Universitas Brawidjaja Tjabang Djember dinyatakan 

berdiri sendiri dengan status negeri menjadi Universitas Negeri Djember (UNED), yang 

saat itu memiliki lima fakultas, yaitu: (1) Fakultas Hukum, (2) Fakultas Sosial dan 

Politik, (3) Fakultas Pertanian, (4) Fakultas Ekonomi, dan (5) Fakultas Sastra. 

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1982, 

Universitas Negeri Djember ditetapkan bernama Universitas Jember dengan akronim 

UNEJ.  

Saat ini, UNEJ berkembang telah memiliki 9 Program Studi (PS) Pasca Sarjana 

S2/S3 dan Program Sarjana S1 yang terdiri atas 15 Fakultas/PS setara Fakultas, yaitu: 

(1) Fakultas Hukum (FH), (2) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), (3) 

Fakultas Pertanian (FP), (4) Fakultas Ekonomi (FE), (5) Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan (FKIP), (6) Fakultas Sastra (FS), (7) Fakultas Teknologi Pertanian (FTP), 

(8) Fakultas Kedokteran Gigi (FKG), (9) Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 

Alam (FMIPA), (10) Fakultas Kedokteran (FK), (11) Fakultas Teknik (FT), (12) 

Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM), (13) Fakultas Farmasi (FF), (14) Program 

Studi Ilmu Keperawatan (PSIK), dan (15) Program Ilmu Komputer (PIK). 

2. 2  Visi, Misi, Tujuan, dan Moto UNEJ 

Visi UNEJ adalah menjadi universitas unggul dalam pengembangan sains, 

teknologi, dan seni berwawasan lingkungan, bisnis, dan pertanian industrial. Untuk 

mencapai visi tersebut, misi UNEJ adalah:  
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1. menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan akademik, vokasi, dan profesi 

yang berkualitas, berwawasan lingkungan, bisnis dan pertanian industrial serta 

bereputasi internasional; 

2. menghasilkan dan mengembangkan sains, teknologi dan seni melalui proses 

pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang kreatif, inovatif, 

dan bernilai; 

3. mengembangkan sistem pengelolaan universitas yang transparan dan akuntabel 

berbasis teknologi informasi; dan 

4. mengembangkan jejaring kerjasama dengan stakeholders untuk meningkatkan 

kapasitas dan kapabilitas institusi.  

 

Sesuai dengan visi dan misi di atas, tujuan yang ingin dicapai UNEJ adalah: 

1. mewujudkan lulusan yang cendekia, berdaya saing kompetetif dan komparatif di 

kawasan Asia Tenggara dan Asia; 

2. menghasilkan karya-karya sains, tekno-logi, dan seni yang prima dan bernilai 

ekonomi, ramah lingkungan, berkearifan lokal dan kontributif bagi masyarakat di 

kawasan Asia Tenggara dan Asia; 

3. mewujudkan budaya kerja excellent dengan memantapkan penerapan sistem 

manajemen mutu yang akuntabel, efektif, dan efisien berbasis teknologi informasi 

dan komunikasi (TIK); dan 

4. mewujudkan UNEJ yang diakui di kawasan Asia Tenggara dan kawasan Asia. 

 

Didasarkan pada visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai, sasaran strategis 

Renstra UNEJ 2016-2020 dapat dirumuskan sebagai berikut.  

1. tercapainya peringkat akreditasi institusi, program studi yang baik oleh lembaga 

akreditasi nasional, Asia Tenggara dan Asia; 

2. dihasilkannya lulusan cendekia yang mendapatkan pengakuan baik di tingkat 

nasional maupun di kawasan Asia Tenggara dan Asia; 

3. menguatnya budaya kualitas dalam penelitian dan publikasi nasional serta 

internasional; 

4. menguatnya budaya keramahan sosial dalam mendesiminasikan pengetahu¬an, 

teknologi dan seni bagi masyarakat; 

5. meningkatnya karya Tridharma yang mendukung pengembangan potensi spesifik 

lokasi dan kearifan lokal (pertanian industrial) yang memiliki manfaat bagi 

masyarakat. 

6. meningkatnya kerjasama internasio¬nal dalam kegiatan Tridharma; dan 

7. terwujudnya organisasi tata kelola yang transparan dan akuntabel. 

 
Visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Renstra UNEJ 2016-2020 dapat 

diwujudkan dalam program kerja. Penjabarannya mencakup bidang pendidikan; bidang 
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penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; bidang internasionalisasi dan bidang 

organisasi tata kelola.  

 

A. Bidang Pendidikan 

(1) Pengembangan Kurikulum dan Pembela jaran berbasis Standar Nasional  

Pendidikan Tinggi 

(2) Penguatan dan pengayaan learning outcome berorientasi keunikan atribut lulusan 

(3) Optimalisasi penerapan proses pembela jaran yang berorientasi pada Student 

Centered Learning dan IT Based Learning 

(4) Penguatan penyelenggaraan pembelajar¬an berbasis resource sharing di level 

nasional dan internasional (credit transfer, sandwich, joint degree dan double 

degree) 

(5) Mengoptimalkan pengelolaan pembela- jaran melalui penerapan manajemen mutu 

standar nasional dan internasional 

(6) Penguatan sumberdaya berorientasi pada kualitas dan daya tampung 

(7) Perluasaan akses pendidikan bagi mahasiswa domestik dan mahasiswa asing serta 

berorientasi pada program studi hilir  

 

B. Bidang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(1) Memperkuat kapasitas dan kapabilitas kelompok peneliti dan kelompok pengabdian 

di setiap fakultas 

(2) Memperkuat sumberdaya melalui pengab dian dan penelitian pembinaan, 

penguatan, dan unggulan melalui anggaran yang meningkat rasionya secara 

bertahap 

(3) Memprioritaskan pengabdian dan penelitian unggulan serta unik sebagai branding, 

kontribusi institusi di level nasional dan internasional 

(4) Memperkuat jejaring kerjasama Academics, Business, Community and 

Government (ABCG) dalam mewujudkan IPTEKS yang membumi 

(5) Memberdayakan jejaring kerjasama keahlian/kepakaran nasional dan internasi onal 

dalam membangun collabora¬tion research dan community engagement;  

(6) Mendorong dan memfasilitasi hasil penelitian serta pengabdian yang berpotensi 

output HaKI, publikasi, dan buku ajar 

(7) Penguatan kapasitas dan kapabilitas layanan untuk dosen dan mahasiswa terkait 

dengan kegiatan di bidang pertanian industrial 

(8) Perluasan pembinaan/pendampingan  terhadap kegiatan di masyarakat  terkait 

dengan pertanian industrial 

(9) Penguatan kegiatan agrotechnopark untuk  pendidikan dan praktek lapangan di 

bidang pertanian industrial 

(10) Penguatan kerjasama dengan lembaga dan instansi masyarakat di wilayah 

sekitar di bidang pertanian industrial 
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C. Bidang Internasionalisasi 
(1) Penguatan kapasitas dan kapabilitas layanan Bahasa Indonesia bagi stakeholders 

asing 

(2) Perluasan akses mahasiswa asing kawasan Asia Tenggara dan Asia 

(3) Penguatan dan perluasan kerjasama antar universitas di kawasan Asia  

(4) Penguatan kerjasama luar negeri berbasis konsorsium 

 

D. Bidang Organisasi Tatakelola 
(1) Pengembangan kapasitas, kapabilitas, dan karier berbasis meritokrasi dalam 

mewujudkan profesionalitas dosen dan tenaga kependidikan 
 (2) Pengembangan dan optimalisasi sumber daya dan aset dalam mewujudkan 

lulusan cendekia, karya dan produk prima 
 (3) Pengembangan green campus ramah lingkungan  
 (4) Penguatan tatakelola berbasis manajemen mutu, budaya internal audit melalui 

sistem informasi manajemen terpadu 
 (5) Penguatan daya saing dan tanggung jawab sosial (social responsibility) institusi 

melalui jejaring alumni 
 (6)  Pengembangan kelembagaan dalam bentuk penambahan jumlah fakultas dan 

program studi baru 
 

Dalam rangka memberikan arah dalam meningkatkan kualitas masukan, proses, 

dan keluaran secara berkelanjutan, UNEJ telah merumuskan kebijakan mutu akademik. 

Intisari dari kebijakan mutu akademik tertuang dalam moto UNEJ, yaitu akan selalu 

mengutamakan kualitas (quality first). 

2. 3  Susunan dan Organisasi  

UNEJ terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut. 

1. Pimpinan adalah Rektor, merupakan unsur pembantu Menteri Riset Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi, yang dalam pelaksanaan tugas dibantu Wakil Rektor Bidang 

Akademik dan Kemahasiswaan (WR I), Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum 

(WR II), dan Wakil Rektor Bidang Kerjasama (WR III) 

2. Senat Universitas , merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi di UNEJ. 

Senat UNEJ terdiri atas para guru besar, pimpinan UNEJ, para dekan, dan wakil 

dosen.  

3. Pelaksana Akademik, yang terdiri atas hal-hal berikut.  

 
a. Fakultas/Program Studi setara Fakultas (PS) dan Program Pascasarjana.  

Fakultas/program studi setara fakultas mempunyai tugas mengkoordinasi 

dan atau melaksanakan pendidikan akademik dan atau profesional dalam satu atau 



 

8 PEDOMAN PK2 DAN P2MABA|  

 

seperangkat cabang IPTEKS tertentu. Fakultas/program studi setara fakultas 

dipimpin oleh dekan/ketua yang bertanggung jawab kepada rektor. 

Dekan fakultas/ketua program studi setara fakultas dalam melaksanakan 

tugas dibantu oleh: 

(1) Wakil Dekan/Sekretaris Bidang Akademik (WD I / Sekretaris I); 

(2) Wakil Dekan/Sekretaris Bidang Administrasi Umum dan Keuangan (WD 

II/Sekretaris II); 

(3) wakil Dekan/Sekretaris Bidang Kemahasiswaan (WD III/Sekretaris III). 

 

b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagaimana 

dimaksud mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, 

dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.  

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Kepada Masyarakat menyelenggarakan fungsi: 

(1) penyusunan rencana, program, dan anggaran Lembaga; 

(2) pelaksanaan penelitian ilmiah murni dan terapan; 

(3) pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 

(4) koordinasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; 

(5) pelaksanaan publikasi hasil penelitian dan pengabdi kepada masyarakat; 

(6) pelaksanaan kerja sama di bidang penelitian pengabdian kepada masyarakat dengan 

perguruan tinggi dan/atau institusi lain baik di dalam negeri maupun luar negeri;  

(7) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitdan pengabdian kepada 

masyarakat; dan 

(8) pelaksanaan urusan administrasi Lembaga. 

 

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas: 

(1) Ketua; 

(2) Sekretaris; 

(3) Bagian Tata Usaha; 

(4) Pusat; dan 

(5) Kelompok jabatan fungsional. 

 

c. Lembaga Pembinaan Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu 
(LP3M) 

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu mempunyai 

tugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan 

peningkatan pengembangan dan penjaminan mutu pendidikan.  

Visi: Mewujudkan LP3M yang unggul dalam inovasi pembelajaran dan 

penjaminan mutu yang terstandardisasi, humanis, professional, berorientasi 

internasional, dan berwawasan kebangsaan. 
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Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu terdiri atas: 

(1) Ketua; 

(2) Sekretaris; 

(3) Bagian Tata Usaha; 

(4) Komisi Pertimbangan; dan 

(5) Pusat. 

Komisi Pertimbangan sebagai mitra strategis yang berfungsi konsultatif 

sesuai dengan bidang dan kompetensi masing-masing. 

Pusat pusat pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan 

Mutu terdiri dari beberapa pusat yaitu: 

(1) Pusat pendidikan dan pelatihan kompetensi SDM  

Menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Pedagogik dasar (PEKERTI) bagi dosen 

UNEJ dan Umum. 

Menyelenggarakan kegiatan Pelatihan Pedagogik lanjutan (Aplied Aproach) bagi 

dosen UNEJ dan Umum. 

Mengelola Penyusunan Buku Acuan Pelatihan Pedagogik (materi PEKERTI dan 

AA). 

Menyelenggarakan Pelatihan Manajemen Pendidikan bagi SDM UNEJ 

Mengelola BKD dan sertifikasi 

(2) Pusat Layanan Konseling dan Difabilitas  

a) Memberi layanan konsultasi mahasiswa UNEJ. 

Fasilitasi difabilitas bagi civitas akademica UNEJ. 

Pengembangan pendidikan inklusi mahasiswa UNEJ dan umum. 

(3) Pusat Sistem Manajemen Mutu  

a) Merencanakan sistem penjaminan mutu seluruh unit kerja di lingkungan UNEJ 

Membuat perangkat kerja yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan sistem 

penjaminan mutu 

Mensosialisasikan sistem penjaminan mutu 

Melaksanakan pelatihan sistem penjaminan mutu 

Melaksanakan sistem penjaminan mutu 

(4) Pusat Monev/Audit Mutu dan Akreditasi  

a) Memonitor dan mengevaluasi (meng-audit) pelaksanaan sistem penjaminan 

mutu 

Memonitor dan mengevaluasi (meng-audit) pelaksanaan sistem pembelajaran 

Memonitor dan mengevaluasi (meng-audit) pelaksanaan penelitian dan pengabdian 

Melaporkan secara periodik hasil audit pelaksanaan sistem penjaminan mutu 

(5) Pusat Akreditasi dan Standard  

a) Mendampingi akreditasi AIPT 

Mendampingi akreditasi PS BAN PT 

Mendampingi akreditasi AUNQA 
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(6) Pusat Pengembangan Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran  

a) Mengelola Penyusunan Pedoman Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran. 

Pengembangan inovasi pembelajaran berbasis IT (e-learning), model, metode, dan 

materi 

Pengembangan perangkat pembelajaran berupa syllabi, RPS, SAP, buku ajar, 

modul pembelajaran 

Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam implementasi pembelajaran E-learning 

Mengelola program insentif e-learning dari dalam maupun luar UNEJ. 

Mengelola mata kuliah daring.  

(7) Pusat Pengembangan Pendidikan Karakter dan Idiologi Kebangsaan  

a) Menyelenggarakan Pelatihan Pembentukan Karakter dan Kepribadian 

Pengembangan Konsep dan Penguatan pendidikan karakter 

Pengembangan studi integrasi dan ideologi kebangsaan 

Mengelola dan mengkoordinasikan Mata Kuliah Umum 

Menyelenggarakan pendidikan matrikulasi bagi mahasiswa terdepan, tertinggal dan 

terisolasi (T3) 

(8) Pusat Layanan Internasional  

a) Penyelenggaraan matrikulasi mahasiswa dari luar negeri 

Mengembangkan program cross cultural and understanding 

Penyelenggaraan pelatihan ekstra bagi mahasiswa dari luar negeri 

Mengelola International Office 

One Stop Services 

(9) Pusat Pengembangan Literasi  

a) Pengembangan dan pelatihan keaksaraan fungsional (KF)  

Pengembangan model literasi IT 

Pengembangan model literasi budaya  

Pengembangan model literasi edukasi  

(10) Pusat Pengembangan Karir  

a) Menyelenggarakan Bursa Kerja Khusus (BKK). 

Menyelenggarakan informasi kerja 

Mengelola Program Magang Ekstra kurikuler bagi mahasiswa. 

Memfasilitasi penyelenggaraan psikotest bagi calon tenaga kerja dan umum.  

Mengembangkan model test TPA dan Bahasa Inggris secara mandiri berbasis IT 

bagi mahasiswa dan umum.  

Menyelenggarakan pelatihan bagi mahasiswa dalam pemenuhan SKPI   

 

4. Pelaksana Administrasi yang terdiri atas biro-biro sebagai berikut. 

a. Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (Biro 1) 
b. Biro Administrasi Umum dan Keuangan (Biro 2)  
c. Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi (Biro 3).  
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5. Unsur Penunjang 

Unsur penunjang merupakan perangkat pelengkap di bidang pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang ada di luar fakultas, jurusan, 

dan laboratorium. Unsur penunjang berbentuk unit pelaksana teknis (UPT), yaitu: (i) 

UPT Perpustakaan, (ii) UPT Teknologi Informasi, (iii) UPT Bahasa, (iv) UPT 

Penerbitan, (v) UPT UNEJ Medical Centre, (vi) UPT Rusunawa dan UKM, (viii) 

UPT Taman Teknologi Pertanian (Agroctechno Park), dan (ix) Rumah Sakit Gigi 

dan Mulut (RSGM). 

2. 4  Kinerja Universitas Jember 

Tahun 2016 merupakan tahun pertama  implementasi RENSTRA UNEJ 2016-

2020. Berdasarkan RENSTRA UNEJ ditetapkan program, dan anggaran dalam Rencana 

Kerja (Renja) tahun 2016, dengan harapan menjadi universitas unggul setara dengan 

universitas unggul lainnya di Indonesia dan menapaki kearah Outstanding University 

tingkat dunia sebagaimana arah kebijakan UNEJ yang diilustrasikan pada Gambar 2.2.  

Pada bab ini disajikan tentang Capaian Kinerja dan Indikator Kinerja ,  Evaluasi 

dan Analisis Akuntabilitas Kinerja yang dijabarkan ke dalam Analisis Capaian Sasaran, 

Indikator Kinerja, Realisasi Anggaran dan Analisis Akuntabilitas Kinerja. 

Sesuai dengan dokumen Rencana Kinerja Universitas Jember Tahun 2016, 

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis serta 

kegiatan UNEJ yang akan dijadikan patokan untuk mengevaluasi keberhasilan 

penyelenggaraan program yang dirumuskan dalam RENSTRA UNEJ 2016–2020. 

Secara keseluruhan, indikator yang dirumuskan harus dapat mengukur perubahan 

kualitas dari masukan, proses, dan keluaran/dampak. Indikator-indikator tersebut 

dikelompokkan menjadi indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan, maka 

pencapaian target kinerja dari sasaran yang ditetapkan dapat dijelaskan sebagai berikut.  

Uraian tentang capaian sasaran dan indikator kinerja masing-masing program 

disajikan berikut ini.  

1. Sasaran tercapainya peringkat akreditasi institusi, program studi yang 

baik oleh lembaga akreditasi nasional, Asia Tenggara dan Asia  

Dalam sasaran ke-1 ini didukung oleh 3 program, yaitu : (1) Pengembangan 

Kurikulum dan Pembelajaran berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi, (2) 

Penguatan dan pengayaan Learning Outcome berorientasi keunikan atribut lulusan, 

(3) Optimalisasi pembelajaran berorientasi Student Centered Learning dan IT Based 

Learning. 

1. Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran berbasis Standar Nasional 

Pendidikan Tinggi  
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Pengembangan kurikulum program studi diarahkan untuk memenuhi standar 

baku yang ditetapkan pemerintah dan updating kurikulum yang mengantisipasi 

standar kompetensi lulusan kawasan Asia Tenggara, Asia, dan dunia 

melaluipenyiapan program studi unggul yang siap diakreditasi skala 

internasional. 

Untuk mengimplementasikan kegiatan ini hampir semua fakultas dan program 

studi setara fakultas telah melakukan kegiatan ini, antara lain Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis, telah menyusun kurikulum perguruan tinggi berbasis Kerangka 

Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional PT; dan tersusun 

Rancangan Pembelajaran Semester, kurikulum berbasis KBK dan KKNI sesuai 

level 5 untuk program D3 Kesekretariatan sedangkan program D3 Manajemen 

Perusahaan sudah ditetapkannya learning Outcome (LO) dan standar 

kompetensi lulusan D3 Manajemen Perusahaan sesuai KKNI level 5. Termasuk 

juga program study S1 Manajemen sudah ditetapkannya Learning Outcome 

(LO) Prodi S1 Manajemen sesuai KKNI level 6. Program studi S2 Ilmu 

Ekonomi dengan didampingi tim dari LP3 UNEJ di samping telah menyusun 

kurikulum berbasis KKNI juga telah menyusun LO program studi MIE program 

study S2 Akuntansi juga telah mebentuk APMEBI (Asosiasi Prodi Magister 

Ekonomi dan Bisnis Indonesia) yang bekerjasama dalam: publikasi ilmiah, riset 

bersama, dosen pengampu yang diperlukan sesuai dengan 

keahliannya.Kurikulum Program Studi Magister Ekonomi dan Bisnis 

berdasarkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar 

Nasional Perguruan Tinggi (SNPT). Untuk program studi S3 Ilmu Ekonomi 

maka dengan terbitnya izin pendirian S3 Ilmu Ekonomi Program Doktor, 

berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI 

Nomor: 301/KPT/2016, tanggal 31 Agustus 2016, telah ada Draf  borang 

sementara, draf Kurikulum sementara untuk persiapan Akreditasi BAN PT 

paling lama 2 tahun dari sejak izin pendirian PS Ilmu Ekonomi Program Doktor 

ditetapkan. 

Fakultas Kesehatan Masyarakat telah mereview kurikulum fakultas dengan 

menghasilkan kurikulum FKM baru yang terdiri dari 145 SKS, berasal dari 86 

SKS mata kuliah Kurnas Kesmas Indonesia, 14 SKS mata kuliah Peminatan, 2 

SKS mata kuliah Universitas, 39 SKS mata kuliah Institusional/Kesmas lokal dan 

4 Mata kuliah Kurnas KPT sehingga pada semester Gasal Tahun Akademik 

2016/2017 FKM telah menggunakan kurikulum baru FKM 2016 yang berbasis 

KKNI, KPT dan Kurnas Kesehatan Masyarakat. 

Fakultas Pertanian telah melakukan evaluasi dan updating kurikulum berbasis 

learning outcome atau capaian pembelajaran oleh setiap program studi dengan 
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mengacu pada KKNI dan SNPT. Kurikulum edisi revisi setiap prodi telah jadi 

dan siap cetak sekaligus untuk mendukung akreditasi prodi. 

Fakultas MIPA dalam program pengembangan kurikulum dan pembelajaran 

berbasis SNPT telah dihasilkan beberapa capaian antara lain : 1. Diperoleh draft 

LO (capaian pembelajaran) yang kemudian akan dijadikan acuan peninjauan dan 

perbaikan kurikulum Prodi Fisika yang akan dilaksanakan pada semester ganjil 

2016/2017; 2. Draft Kurikulum 2016; 3. Naskah kurikulum Kimia berbasis 

KKNI dan dijalankan mulai tahun ajaran 2016/2017; 4. Dokumen akreditasi yang 

memuat optimalisasi tersebut sudah selesai dan dalam proses review di BAN PT 

untuk mencapai akreditasi A. 

Fakultas Farmasi,  kurikulum program sarjana farmasi dan profesi apoteker 

disusun berbasis SNPT, KKNI dan APTFI (Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi 

Indonesia) serta revisi silabus dan RPS matakuliah sesuai dengan perbaikan 

materi.  

FKIP sebagai lembaga pendidik tenaga kependidikan (LPTK) yang menyediakan 

calon guru merasa terpanggil untuk menyiapkan guru sesuai dengan kebutuhan 

untuk itu FKIP melakukan kegiatan dengan tujuan antara lain : 1). Menyiapkan 

kurikulum program studi berbasis kompetensi yang berorientasi pada pasar 

global; 2). Memperperbaiki sistem pembelajaran yang dilaksanakan prodi-prodi 

di FKIP dengan mengembangkan model pembelajaran berbasis ICT; 3). 

Meningkatkan keterampilan dosen, teknisi, dan mahasiswa di bidang media 

pembelajaran berbasis ICT; 4). Meningkatkan kualitas penelitian dalam bidang 

pembelajaran untuk mendukung program internasionalisasi fakultas dan 

universitas; 5). Melaksanakan program Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Praktik 

Pengalaman Lapangan (KKL) berskala nasional dan internasional. 

Fakultas Ilmu Budaya semua prodinya telah melaksanakan kurikulum berbasis KKNI 

dan SNPT. 

PSIK telah melakukan kegiatan pengembangan kurikulum dan pembelajaran 

berbasis Standar Nasional Pendidikan Tinggi di PSIK pada tahun 2016 

merupakan kelanjutan kegiatan-kegiatan pengembangan kurikulum yang sudah 

dimulai sejak tahun 2014 dengan perumusan capaian pembelajaran, profil, dan 

peta kajian kurikulum. Tahun 2015 dilaksanakan lokakarya kur ikulum dengan 

mengundang stakeholder dari rumah sakit, komunitas, maupun pendidikan; 

alumni, dan tim task force kurikulum PSIK untuk menghasilkan draft atau 

rumusan kurikulum untuk pendidikan Ners. Kegiatan berlanjut pada tahun 2016 

dengan berfokus pada finalisasi rancangan kurikulum Pendidikan Ners dengan 

diadakannya pelaksanaan Workshop Finalisasi Kurikulum yang dilaksanakan 
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pada tanggal 19-20 Mei 2016. Kegiatan workshop tersebut menghasilkan 

rumusan final kurikulum Pendidikan Ners untuk jenjang akademik dan profesi. 

Kurikulum yang telah disusun dan disahkan oleh Dewan Dosen dan diperkuat 

dengan SK Ketua PSIK nomor:2777/UN25.1.14/SP/2016 diimplementasikan 

mulai semester gasal tahun akademik 2016 / 2017 dengan hasil Kurikulum 

Pendidikan Ners untuk jenjang Sarjana dan Profesi Ners yang disusun sesuai 

pedoman Kurikulum Pendidikan Tinggi dan mengacu pada KKNI level 6 (S1) 

dan 7 (Profesi Ners). 

PSSI juga telah menyusun kurikulum berstandar nasional dengan tujuan supaya 

menghasilkan profil lulusan seperti apa yang diharapkan.  

Fakultas Teknik dalam rangka melaksanakan program pengembangan kurikulum 

dan pembelajaran berbasis SNPT mengadakan kegiatan antara lain kuliah tamu 

untuk memberi masukan kebutuhan kurikulum dari perusahaan, penyempurnaan 

kurikulum berbasis KKNI dan Permenristek DIKTI No.44 Tahun 2015 telah 

dilakukan tahun 2015 dengan hasil kuliah tamu sebanyak : T. Mesin 3 kali 

dengan Kopi Cacao Jember, PT. Stadler Indonesia, dan PT. Gander Pendingin, T. 

Elektro 4 kali dari PT PLN, BSNP, PT. Telkom, Undip dan T. Sipil 6 kali dari 

PT PDCA, PT. WIKA, PT. Pembangunan Perumahan, PT. TGU, sehingga semua 

prodi telah mengimplementasikannya. 

Fakultas Kedokteran melakukan kegiatan pengembangan klinik dan profesi 

dengan hasil yang telah dicapai yaitu prosentase kelulusan OSCE meningkat dan 

IPK Klinik meningkat. 

Kurikulum FKG UNEJ senantiasa dievaluasi dan direvisi untuk meningkatkan 

pencapaian kompetensi lulusan sesuai dengan visi, misi dan tujuan lembaga, juga 

untuk mengikuti perkembangan iptek, kebutuhan pasar kerja dan regulasi 

kebijakan FKG UNEJ sedang melaksanakan rekonstruksi kurikulum, dengan 

tolok ukur capaian pembelajaran berstandar internasional sesuai dengan 

Indonesian qualification framework KKNI dan Asian qualification framework. 

Hal ini bertujuan menyetarakan kompetensi lulusan agar dapat bersaing secara 

global (MEA). Penyelenggaraan pendidikan di PSPDG UNEJ berpedoman pada 

standar yang ditetapkan secara nasional, seperti Standar Kompetensi Dokter Gigi 

Indonesia (Konsil Kedokteran Gigi Indonesia, 2015) dan SNPT Tahun 2015. 

FKG UNEJ berpedomanpada 8 (delapan) standar pada SNPT yakni: a) standar 

kompetensi lulusan; b) standar isi pembelajaran; c) standar proses pembelajaran; 

d) standar penilaian; e) pembelajaran; f) standar dosen dan tenaga; g) 

kependidikan; h) standar sarana dan prasarana; i) pembelajaran standar 

pengelolaan; j) standar pembiayaan, dengan hasil dokumen Rekonstruksi 
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Kurikulum yang implementasinya dibagi menjadi tiga tingkatan yakni sebagai 

berikut : 1)Kurikulum fakultas, berisi pedoman penyelenggaraan pendidikan 

yang berlaku pada tingkat fakultas. Terdiri dari kurikulum program sarjana dan 

profesi; 2) Kurikulum Mata Ajar, merupakan rancangan pembelajaran semester 

(RPS) yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran per mata ajar. Kurikulum 

Satuan Acara Pembelajaran, merupakan rancangan pembelajaran untuk satu 

acara pembelajaran dalam suatu mata ajar. 

2. Penguatan dan pengayaan learning outcome berorientasi keunikan atribut lulusan 

Program ini merupakan upaya untuk mewujudkan lulusan cendekia yang 

menjadi atribut lulusan UNEJ. Program dan kegiatan diintegrasikan ke dalam 

kegiatan kurikuler, ko-kurikuler, ekstra kurikuler dan kegiatan nonkurikuler 

serta disesuaikan dengan strata dari program studi. Pembinaan minat dan bakat 

mahasiswa yang mengacu pada atribut lulusan akan memberikan lulusan yang 

memiliki daya saing kompetitif dan komparatif di level nasional dan 

internasional. 

Pada program ini di Fakultas Ekonomi hampir sebagian besar  program 

studinya telah menyusun profil program studi dan lulusan program studi serta 

output pembelajaran, seperti misalnya pada program studi S1 IESP 

mengadakan kuliah umum tentang tantangan tenaga kerja I ndonesia dalam 

menyongsong MEA dengan pemateri Dr. Ichsanoordin Norsy dengan harapan 

agar lulusan program studi ini mempunyai pengetahuan dan memahami 

tentang MEA terutama posisi tenaga kerja Indonesia dan bagaimana kesiapan 

Indonesia dalam menghadapi MEA. 

FKM dalam capaian pembelajaran/Learning Outcome menjadi bahan kajian 

pada saat penyusunan kurikulum baru FKM untuk memenuhi profil lulusan 

FKM yaitu MIRACLE (Manager, innovator, researcher,apprentice, 

communitarian, leader, educator) sehingga berdasarkan kegiatan itu telah 

ditetapkan Learning Outcome FKM yaitu: 

a) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam 

konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan 

bidang keahliannya. 

b) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.  

c) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu 

pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai 

humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan 

etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi dan gagasan. 
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d) Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi 

dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi.  

e) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian 

masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan 

data. 

f)  Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan 

pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. 

g) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan 

melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang 

ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya. 

h)  Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang 

berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran 

secara mandiri.  

i)  Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan 

menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah 

plagiasi.  

Fakultas Pertanian, dalam program ini mahasiswa telah mengenal dan 

memahami arti penting bidang pertanian hal ini tercermin dari sikap dan 

profesionalisme sebagai cendekia pertanian yang handal dan tanggap 

terhadap inovasi dan perubahan bidang pertanian.   

Indikator atribut mahasiswa yang profesional tersebut ditunjukkan dengan 

kemampuan mahasiswa fakultas pertanian sejak semester dua mampu 

menguasai operasional mekanisasi pertanian dan teknik budidaya serta  

manajemen agribisnis.  

Fakultas MIPA  telah menerapkan program ini menjadi sesuatu kegiatan serta 

merupakan bagian dari proyek bilateral dengan University of Applied Sciences 

Flensburg Germany dengan judul “Capacity Building for Leacturers and 

students in Biotechnology” dan didanai dengan dana dari DAAD (German 

Academic Exchange Service) dengan hasil yaitu telah diimplementasikan sejak 

tahun 2015 melalui: 

1. Workshop (in house Training) for special Subject including courses and lab 

practice by German Trainer 

2. Credit Transfer by exchange students 

3. Staff Exchange for Improving, updating knowledge & lab. PracticesVisiting  
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4. Profesorfor Guest Lecturer 

 

Fakultas Farmasi dalam Program ini telah melakukan kegiatan dengan 

mengintegrasikan pada mata kuliah dan kegiatan mahasiswa yaitu mata kuliah 

fitofarmasi, etnofarmasi, saintifikasi jamu, kewirausahaan PKPA di klinik 

saintifikasi jamu. Juga kegiatan seperti yang ada di ormawa yang mendukung 

soft skill lulusan.  

PSSI dalam program ini telah melakukan kolaborasi dengan keilmuan rumpun 

ilmu formal bidang ilmu komputer yang diberlakukan Indonesia dan mengacu 

pada computing Curricula, yaitu kurikulum bidang komputer (computing) 

yang diterbitkan secara bersama oleh ACM (the Association for Computing 

Machinery), AIS (the Association for Information System) dan IEE-CS (the 

IEEE Computer Society). Hasil dari kolaborasi visi UNEJ dengan keilmuan 

bidang komputer ini menghasilkan learning outcome yang berorientasi pada 

keunikan atribut lulusan PSSI dan PSTI UNEJ. Dengan hasil telah disusun 

learning outcome yang berorientasi keunikan atribut lulusan yang mewarnai 

kurikulum program Ilmu Komputer (PSSI dan PSTI UNEJ). 

UPT Agrotechnopark dalam rangka menunjang program tersebut melakukan 

berbagai kegiatan yang berbasis tumbuhan telah dikembangkan di kawasan 

Agrotechnopark dan kesemuanya dengan mudah dapat diakses oleh mahasiswa. 

Kondisi ini secara langsung maupun tidak akan mendukung learning outcome 

yang berorientasi keunikan lulusan, yang nantinya diharapkan akan bermuara 

pada terciptanya lulusan yang memiliki daya saing baik secara kompetitif 

maupun komparatif di bidangnya. Agrotechnopark juga berperan sebagai 

wahana yang mewadahi berbagai kegiatan yang mendukung terlaksanakanya 

pembelajaran berorientasi pada Student Centered Learning. Berbagai wahana yang 

ada di Agrotechnopark sangat memungkinkan mahasiswa membiasakan diri 

belajar mandiri dan antisipatif terhadap perkembangan teknologi dan 

permasalahan yang muncul saat ini, dan kesemuanya itu merupakan salah satu 

bentuk perwujudan dari model pembelajaran reflektif Student Centered 

Learning. Keterbatasan beberapa laboratorium yang ada selama ini, dapat 

diantisipasi oleh kehadiran Agrotechnopark yang mempunyai kawasan yang 

cukup luas. Kondisi ini merupakan bentuk kekuatan sumberdaya yang dimiliki 

UNEJ guna memenuhi persyaratan dalam mendukung peningkatan daya 

tampung program studi, layanan praktikum dari 4 prodi dengan 9 matakuliah 

yang diikuti 8 sampai 335 mahasiswa per matakuliah (total praktikan 1.333 

mahasiswa dan layanan studi lapang mahasiswa). 
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Fakultas Kedokteran melaksanakan penyusunan Renstra unit kerja 2016-2020 

dan juga mensosialisasikan visi dan misi kepada jajaran staf baik dosen 

maupun tenaga administrasi.  

FKG mengembangkan kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan dengan 

memperhatikan seluruh komponen pengembangan, yaitu keadaan mahasiswa, 

tenaga pembimbing, materi, metode, dana, dan fasilitas, sasaran program serta 

kelembagaan. Agar kegiatan kemahasiswaan yang dilaksanakan mahasiswa 

dapat berjalan dengan optimal, maka lembaga memberikan ruang yang cukup 

bagi pengembangan kepribadian, penalaran, bakat, minat , dan pembinaan diri, 

dengan hasil meningkatnya kemampuan mahasiswa bakat, minat, penalaran, dan 

pengabdian kepada masyarakat dengan berbagai prestasi serta pemenuhan 

sarana prasarana penunjang kegiatan mahasiswa. 

3. Optimalisasi pembelajaran berorientasi Student Centered Learning dan IT based 

learning 

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa sebagai 

pembelajar reflektif dan sepanjang hayat yang terbiasa dengan kemandirian dan 

antisipatif terhadap perkembangan IPTEKS. Berkembangnya model-model 

pembelajaran SCL yang sesuai dengan karakteristik program studi dan 

penggunaan e-learning sebagai media pengelolaan pembelajaran menjadi ciri 

program dan kegiatan. 

LP3 telah melakukan Pelatihan Penyusunan Authentic Assessment Hasil Belajar 

SCL untuk meningkatkan kemampuan dosen dalam menyusun instrumen 

penilaian pada pembelajaran SCL dengan hasil antara lain : 1. Jumlah dosen 

terlatih 50 orang ; 2. Rata-rata peningkatan kemampuan dari 40% menjadi 70% 

Dokumen Assessment Hasil Belajar SCL. 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada program ini hampir sebagian program 

studinya telah melakukan program ini. Sebagai contoh pada program studi S2 

Akuntansi telah melakukan Optimalisasi penerapan proses pembelajaran  yang 

berorientasi pada Student Centered Learning (SCL) dan IT Based Learning  

pada Prodi S2 Akuntansi FEB UNEJ yaitu dengan cara: 

1. Melaksanakan Field Study di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao tanggal 19 

September 2016 oleh mahasiswa S2 Akuntansi angkatan 2015 dan 2016.  

2. Melaksanakan kuliah umum akuntabilitas internasional pada tanggal 14 Mei 

2016. 

3. Proses pembelajaran sudah menggunakan E-Learning. 
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Hal ini dapat terlihat sebagai contoh yaitu (1) UNEJ, Kuliah UmumAkuntabilitas 

Internasional https://www.youtube.com/watch?v=rbLYUQCu9k, dan (2) 

Pembelajaran Semester sudah menggunakan E-Learning diantaranya dapat 

dilihat pada http://elearning.unej.ac.id/my/. 

Fakultas Pertanian pada program ini telah menyusun model pembelajaran 

berbasis SCL mulai dari perkuliahan dan praktikum yang ditekankan pada 

diskusi kelompok dengan aplikasi teknologi informasi yang sesuai kebutuhan 

mahasiswa, sehingga mahasiswa menjadi lebih aktif dalam proses pembelajaran. 

Dari total kegiatan pembelajaran yang ada di setiap program studi  telah semua 

dosen melaksanakan pembelajaran berbasis SCL. 

Fakultas Sastra dalam program ini kurang lebih sudah 60% staf pengajarnya 

telah menggunakan Student Centered Learning (SCL) dalam proses 

pembelajaran dan juga telah memanfaatkan E-Learning. 

Fakultas Kesehatan Masyarakat juga telah melakukan optimalisasi penerapan 

proses pembelajaran SCL dan IT Based Learning dengan melakukan refresh 

materi SCL dan penggunaan E-Learning melalui kegiatan workshop. Sehingga 

seluruh Staf pengajar FKM telah memanfaatkan E-learning dalam proses 

pembelajaran, dan sebanyak 50% menggunakan SCL. 

Fakultas Farmasi pada program ini menerapkan metode SCL perkuliahan seperti 

diskusi dan presentasi oleh mahasiswa serta role play. Metode PBL pada 

praktikum Farmakoterapi. Pemanfaatan E-learning untuk unggah materi kuliah, 

pemberian dan pengumpulan tugas serta ujian sehingga sarjana dan apoteker 

diarahkan mengikuti model Student Centered Learning (SCL) dan Problem 

Based Learning (PBL) agar dapat meningkatkan peran dan kemampuan 

mahasiswa untuk menyerap materi tersebut. Penggunaan IT terutama program 

E-learning.  

PSIK pada program ini telah mengoptimalisasi SCL dan IT Based Learning 

ditunjukkan dalam dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS) serta 

jumlah pemanfaatan e-learning oleh tenaga Pendidik dan Mahasiswa dengan 

hasil Dokumen Pembelajaran dengan proses SCL dan meningkatnya 

pemanfaatan e-learning. 

PSSI pada program ini telah menerapkan proses pembelajaran yang berorientasi 

SCL di Program Ilmu Komputer lebih menekankan pada pembelajaran berbasis 

laboratorium dan pembelajaran berbasis Project. Penerapan pembelajaran model 

ini langsung dihadapkan pada permasalahan yang ada di masyarakat dan dicari 

alternatif solusinya secara berkelompok (team work). Hasil dari solusi 

https://www.youtube.com/watch?v=rbLYUQCu9k
http://elearning.unej.ac.id/my/
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permasalahan yang ditawarkan di share kepada kelompok lainnya dengan 

menggunakan social media maupun e-learning. Sehingga terlaksana proses 

pembelajaran berbasis laboratorium, pembelajaran berbasis proyek dan berbasis 

IT. 

Fakultas Kedokteran melakukan kegiatan pengembangan profesi akademik 

dengan hasil yang dicapai yaitu prosentase mata kuliah yang menerapkan SCC 

meningkat.  

FKG mengadopsi strategi pembelajaran student-centred learning, bahwa capaian 

pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan 

pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa 

serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan 

pengetahuan. Kegiatan ini memerlukan evaluasi pembelajaran secara 

komprehensif melalui penggunaan soal vignette berbasiskan CBT dengan hasil 

peningkatan kualitas pelaksanaan CBT dengan menyusun struktur manajemen uji 

teori berbasiskan CBT dan uji praktek berbasiskan Objective Structure Clinical 

Examination (OSCE), Pemenuhan sarana pelaksanaan Uji Teori (CBT) dengan 

77 komputer dan Uji Praktek (OSCE), Peningkatan kualitas SDM dan 

Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana. 

Sasaran tercapainya peringkat akreditasi institusi, program studi yang baik oleh 

lembaga akreditasi nasional, Asia tenggara dan Asia. Yang didukung 3 program 

kegiatan dengan 4 indikator kinerja. Capaian rata-ratanya adalah sebesar 96,80% 

dengan rincian indikator kinerja yang mencapai target atau bahkan melebihi 

adalah : 1). Jumlah program studi yang terakriditasi A/Unggul untuk program S1 

sebanyak 10 prodi atau sebesar 111,10% dan jika dibandingkan dengan tahun 

2015 mengalami peningkatan dari 6 prodi sebelumnya. 2) Rangking UNEJ versi 

webometrik tingkat nasional maupun Asia Tenggara masing masing sebesar 

115,60% dan 108,20%, jika dibandingkan dengan tahun 2015 ada peningkatan 

peringkatnya dari 39 menjadi 37 tingkat nasional. Dua indikator kinerja yaitu 

jumlah prodi yang terakreditasi AUN QA dan jumlah prodi yang terakreditasi 

international belum bisa diukur tingkat ketercapaiannya karena dalam renstra 

UNEJ tidak menetapkan target capaian ini disebabkan karena pada tahun 2016 

institusi masih mempersiapkan sumberdaya manusia dan sarana prasarannya 

dalam rangka persiapan akreditasi AUN.  
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Tabel 2-1 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kesatu 

 
 

 
Gambar 2-1Perkembangan Akreditasi Program Studi Tahun 2016 
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Gambar 2-2 Perkembangan Peringkat  Webometrik 

 

2. Sasaran dihasilkannya lulusan cendekia yang mampu bersaing di tingkat 

nasional dan kawasan Asia Tenggara. 

Dalam sasaran ke-2 ini didukung oleh 4 program, yaitu: (1) Penguatan 

penyelenggaraan pembelajaran berbasis resource sharing di level nasional (permata) 

dan internasional (credit transfer, sandwich, joint, double degree , dan cultural 

exchange), (2) Mengoptimalkan pengelolaan pembelajaran melalui penerapan sistem 

manajemen mutu standar nasional dan internasional, (3) Penguatan sumberdaya 

berorientasi kualitas dan daya tamping, dan (4) Perluasaan akses pendidikan bagi 

mahasiswa domestik dan mahasiswa asing. 

1. Penguatan penyelenggaraan pembelajaran berbasis resource sharing di level 

nasional (permata) dan internasional (credit transfer, sandwich, joint, double 

degree, dan cultural exchange) 

Kesiapan lulusan cendekia untuk memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat 

nasional dan internasional, perlu mendapat dukungan kegiatan yang 

memberikan kesempatan bagi mahasiswa berinteraksi dengan masyarakat luar. 

Kesempatan tersebut dikembangkan oleh setiap program studi untuk melakukan 

mobilisasi mahasiswa melalui kegiatan akademik yang terstruktur berbasis 

kerjasama dengan karakteristik kegiatan dan pendanaan yang seimbang 

(reciprocal).  

Fakultas Pertanian, Indikator keberhasilan dari program ini ditandai dengan 

terjadinya peningkatan 2-3% jumlah lulusan setiap tahun yang dapat di terima 

oleh perusahan asing maupun meneruskan studi lanjut di perguruan tinggi di 
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level asia tenggara. Selain itu berkisar 2-3 orang mahasiswa tiap tahun fakultas 

pertanian berkesempatan mengikuti program student exchange dengan 

perguruan tinggi di level asia maupun asia tenggara. 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada program ini menidaklanjuti  dengan suatu 

Kerjasama FEB Universitas Jember dengan College ofEconomicsandBusiness 

San Carlos University Philippines. Bahkan pada program studi S3 Ilmu Ekonomi 

telah dilakukan (1) Lecture exchange ke University of San carlos Cebu Filipina  

Dr. Duwi Yunita Sari, SE. ME, dan (2) Workshop Peningkatan Penguasaan Mata 

Kuliah Alat ( Experimental Economics) bagi Tenaga Pendidik oleh: Prof. Dr. Ir 

BambangJuanda, MS Guru Besar Ilmu Ekonomi, FEM-IPB. 

Fakultas Kesehatan Masyarakatpada program ini sedang dalam merintis 

kerjasama dengan Griffith University. Dengan mengawali kegiatan seperti : (1) 

kuliah umum yang diisi oleh Dr. Febi Dwirahmadi, M.Sc, Ph.D. dari Griffith 

University, (2) Untuk dosen, penawaran program joint publication dengan 

Griffith University, dan (3) Penawaran program Student Mobility untuk 

mahasiswa FKM UNEJ ke Griffith University (26 mahasiswa lolos seleksi 

berdasarkan IPK) selanjutnya akan seleksi kemampuan bahasa Inggris. 

FKIP,dalam rangka meningkatkan kualitas lulusan, melakukan kerjasama dengan 

institusi dalam dan luar negeri. Kerjasama dengan luar negeri dilakukan dengan 

Badan Alumni Internasional Thailand Selatan, dan lembaga-lembaga pendidikan 

di Patani. 

Fakultas MIPA, Kegiatannya : (1) Workshop/Kuliah Tamu/Short Course, (2) 

Diadakan kuliah Tamu dengan dosen tamu dari  Nasional dan Internasional, (3) 

Kuliah Umum Hujan Buatan dari BPPT Kuliah Tamu Komputasi Material Dr. 

Nazrul USIM Malaysia Workshop BioKomputasi Prof Ramaswamy India, dan 

(4) Beberapa Kuliah Tamu dengan dosen yaitu: Prof. Dr. Edi Cahyono M.Si 

(Univ. Halu Oleo - Kendari), Dr. Hadi Susanto (Univ of Essex-United Kingdom), 

dan Agus Salim Ph.D (La Trobe University – Australia).  

Fakultas Farmasi, Kegiatan pembelajaran berbasis kerjasama di level nasional 

dan internasional sudah dikembangkan melalui program student dan lecturer 

exchange, yaitu : (1) Pelaksanaan student exchangeprogram ke University of San 

Carlos Filipina (4 mahasiswa farmasi UNEJ) pada bulan Februari 2016, (2) 

Pelaksanaan lecturer exchange program ke University of San carlos (3 dosen 

Farmasi UNEJ) pada bulan Februari 2016, (3) Pelaksanaan culture immersion 

program (14 mahasiswa USC ke Universitas Jember) pada tanggal 24 Agustus - 2 

September 2016, (4) Pelaksanaan lecturer exchange program di Fakultas Farmasi 

Universitas Jember (2 dosen Farmasi USC) pada 24 Agustus - 2 September 2016. 
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Pada PSIK, Penyelenggaraan Kuliah Tamu dari beberapa pembicara Nasional 

dan Internasional: 1. Kuliah Pakar ; 2. Guest Lecture. Kegiatannya : 2 kali 

kegiatan Kuliah Tamu dari pembicara Nasional dan Internasional : Ns. Intan Sari 

Nurjanah dari UGM, Prof.Wang dari NCKU Taiwan. 

Fakultas Ilmu Budayatelah dilakukan pertukaran mahasiswa, perluasan dan 

penguatan jaringan kerjasama, pendidikan yang kuat dan sustainable yang 

bernilai saintifik tinggi pada level internasionaldannasional. Untuk itu telah 

dilakukan kerjasama pendidikan, mahasiswa asing kuliah di FIB Unej dari 

Thailand dan Mandagaskar. 

Fakultas Teknik telah melakukan kerjasama bidang pendidikan dengan CalPoly 

State of University dan melakukan pelatihan akademik di bidang ilmu 

pengetahuan dan keteknikan, sebagai tidak lanjutnya Fakultas Teknik melakukan 

kerjasama sebagai penguji seminar skripsi mahasiswa S1 Teknik Elektro a.n. 

ArifWicaksono yang diuji oleh Prof.Taufik dari CalPoly State of University, 

mengikut sertakan sdr.Theo Walid Fersa Dunia berupa kegiatan pelatihan 

akademik, pembelajaran di bidang teknik mesin, bahasa, sejarah, dan budaya 

Korea ke Gyeongsang National University, Korea selama 6 minggu pada tanggal 

4 Juli - 12 Agustus 2016 melalui program “2016 GKSforASEANcountries' 

SCIence and Engineering Students”. 

Penyelenggaraan pendidikan di FKG UNEJ menggunakan takaran kualitas 

standar nasional maupun internasional sebagai jaminan mutu. Penjaminan mutu 

dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan oleh sistem 

penjaminan mutu internal maupun eksternal dengan hasil peningkatan kualitas 

SDM dan peningkatan kualitas dan kuantitas sarana. 

 

2. Mengoptimalkan pengelolaan pembelajaran melalui penerapan sistem 

manajemen mutu standar nasional dan internasional. 

Pengelolaan pembelajaran berorientasi pada pemberian jaminan kepada 

mahasiswa bahwa pembelajaran yang diselenggarakan berkualitas dan 

berstandar nasional dan internasional. Standar nasional merujuk pada 

pemenuhan standar SNPT yang diikuti dengan quality assurance di level 

ASEAN dan mendapatkan akreditasi unggul serta dipersiapkan untuk 

terakreditasi internasional. 

PSSI melalui optimalisasi pembelajaran dengan penerapan manajemen mutu 

standart nasional dan internasional di mulai dengan acuan kurikulum yang 

diberlakukan di program ilmu komputer yang sudah mengacu pada SNPT dan 

Computing Curicula, dan secara berkala disesuaikan dengan perkembangan 
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yang ada terutama mengarah kepada kurikulum berbasis riset sehingga tercipta 

proses monitoring dan evaluasi pengelolaan pembelajaran menuju 

pembelajaran berbasis mutu yang mengacu pada standar nasional dan 

internasional. 

Pada program ini di Fakultas Ekonomi dan Bisnis telah melakukan berbagai 

kegiatan antara lain Menghadiri Kongres Ke 4 AFEBI di Universitas Sam 

Ratulangi Manado tanggal 27-30 Juli 2016 yang diwakili Dr. Siti Maria 

Wardayati, MSi, Ak, CA dan Dr. Ahmad Roziq, SE,MM., Ak., Menghadiri 

Simposium Nasional Akuntansi  XIX di Universitas Lampung tanggal 24 – 27 

Agustus 2016 oleh IAI KAPD (Kompartemen Akuntan Pendidik) yang diwakili 

oleh Dr. Agung Budi S, MSi,Ak dan Dr. Alwan Sri Kustono, S.E., M.Si., Ak. 

Melakukan Benmark kurikulum nasional dan internasional dalam rangka 

mempersiapkan program studinya mencapai visi menjadi program studi yang 

unggul. Juga melakukan MoU antar program studi PTS se-indonesia pada forum 

pimpinan pascasarjana PTN se-indonesia ke-38 di Universitas Khoirun Ternate 

Maluku Utara, mengirim tenaga dosen untuk mengikuti seminar internasional 

pada bulan September 2016 di Universitas Khoirun Ternate Maluku Utara, 

dengan hasil yang dicapai antara lain : 1). Tersusunnya APMEBI yang 

membahas tentang keseragaman manajemen mutu KKNI dan SNPT di 

Indonesia dan internasional; 2). Tersusunnya renstra dan renop FEB Unej 

sebagai salah satu syarat pengajuan akreditasi; 3). Tersusunnya SOP penjaminan 

dan monitoring mutu pembelajaran pada salah satu Program Studi.  

Fakultas Farmasi pada program ini melakukan pengelolaan pembelajaran 

menerapkan manajemen mutu standar nasional dan internasional dengan 

pengawasan dari Gugus Penjamin Mutu (GPM) di tingkat fakultas. Program 

studi di Fakultas Farmasi memiliki akreditasi unggul yang akan selalu 

ditingkatkan untuk memenuhi standar SNPT maupun standar internasional.  

Peningkatan daya tampung di FKG berdasarkan pada kekuatan dan sumber daya 

manusia, sarana prasarana dan pendukung dengan cara Peningkatan kualitas 

SDM yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan diri dengan mengirim 

dosen dan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan, pemenuhansarana 

pendukung implementasiaktivitas pembelajaran sebagai dasar meningkatkan 

kualitas lulusan, pemenuhan alat dan bahan laboratorium sebagai upaya 

pendukung pembelajaran, dan Pemeliharaan sarana prasarana kegiatan 

pembelajaran. 

 

3. Penguatan sumberdaya berorientasi kualitas dan daya tampung. 
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Peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) bagi penduduk usia 19-23 tahun 

dalam mengenyam pendidikan tinggi, memerlukan usaha bersama seluruh 

perguruan tinggi untuk memperbesar daya tampungnya. Pengembangan ini 

selalu didasarkan pada kekuatan dan potensi sumberdaya. Kesiapan, 

kelayakan, kecukupan staf, dan ketersediaan, serta kecukupan sumberdaya 

pendukung merupakan prasyarat dalam meningkat kan daya tampung program 

studi.  

Untuk program ini LP3 UNEJ Jember melakukan pelatihan Pedagogik Dasar 

(Pekerti) untuk meningkatkan kemampuan Dosen muda dalam merencanakan, 

melaksanaan dan mengevaluasi proses pembelajaran yang sesuai dengan SNPT 

dan KKNI dengan hasil 1).Jumlah dosen terlatih 110 orang, sehingga dari seluruh 

dosen UNEJ, yang sudah memiliki terlatih, semula 80% menjadi 98%; 2). Rata-

rata peningkatan kemampuan dari 40% menjadi 85%; 3). Dokumen pembelajaran. 

Kemudian melakukan pelatihan Pedagogik Lanjut (AA) untuk meningkatkan 

kemampuan Dosen senior dalam merekonstruksi dan menyiapkan bahan ajar 

serta menyusun dokumen pembelajaran yang sesuai dengan SNPT dan KKNI 

dengan hasil : 1). Jumlah dosen terlatih 30 orang, sehingga dari seluruh dosen 

UNEJ, yang sudah memiliki terlatih, semula 50% menjadi 58%; 2). Rata-rata 

peningkatan kemampuan dari 60% menjadi 85%; 3). Dokumen pembelajaran. 

Melakukan pelatihan Penyusunan Buku Ajar untuk meningkatkan kemampuan 

Dosen dalam menyusun buku ajar dengan hasil : 1). Jumlah dosen terlatih 50 

orang; 2). Rata-rata peningkatan kemampuan dari 50% menjadi 75%; 3). Draf 

Buku ajar. 

Fakultas FarmasiPenguatan sumberdaya Fakultas Farmasi meliputi peningkatan 

kompetensi dosen melalui pendidikan lanjutan yaitu S3. Dosen, PLP dan tenaga 

kependidikan juga mengikuti pelatihan atau workshop yang mendukung 

kompetensi masing-masing. Sarana dan prasarana yang mendukung seperti 

bangunan juga terus diperbaiki dan dalam proses pembangunan gedung baru 

dengan hasil yang dicapai : 1).Dosen sedang menempuh S3 sebanyak 9 orang; 2). 

Pembangunan gedung baru untuk laboratorium dimulai. 

Fakultas Pertanian penguatan sumber daya baik SDM maupun sarana prasarama 

telah dilakukan dengan program studi lanjut ke S3 bagi para staf dosen dan studi 

S2 bagi staf administrasi maupun teknisi laboratorium. Sampai saat ini jumlah 

dosen yang berkualifikasi S3 sebanyak 58 orang, sedang studi lanjut S3 sebanyak 

6 orang dari total dosen aktif sebanyak 88 orang.  Sedangkan jumlah tenaga 

teknisi/administrasi yang studi S2 sebanyak 4 orang daritotal  24 orang staf 

administrasi. 



 

| PROFIL UNIVERSITAS JEMBER 27 

 

FKM Program penguatan sumber daya berorientasi kualitas dan daya dukung ini 

ditandai dengan meningkatnya kualitas mahasiswa baru yaitu dengan berubahnya 

komposisi jalur seleksi mahasiswa baru yaitu melalui jalur SNMPTN 40% dan 

jalur SBMPTN 40%. Seleksi penerimaan mahasiswa baru program Alih Jenis, 

standar dinaikkan dengan akreditasi program D3 minimal B dari yang 

sebelumnya yaitu standar akreditasi C. Sehingga untuk angkatan 2016 total 

mahasiswa baru program reguler dan alih jenis adalah sejumlah 260 mahasiswa. 

Fakultas Kedokteran melakukan kegiatan peningkatan kegiatan dosen dengan 

hasilnya yaitu publikasi dosen meningkat cukup signifikan. 

 

4. Perluasaan akses pendidikan bagi mahasiswa domestik dan mahasiswa asing.  

Perluasaan akses dalam rangka meningkatkan target APK Kemenristekdikti juga 

dilakukan dengan mengembangkan program studi yang lebih ke hilir.  

Kebutuhan tenaga bidang hilir tidak sebanding dengan program studi yang 

diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Atas dasar kajian 

kebutuhan pembangunan, program-program studi bidang hilir menjadi 

prioritas UNEJ.  

Sejalan dengan kegiatan internasionalisasi, akses pendidikan bagi mahasiswa 

asing juga mulai dikembangkan. Dua sasaran yang akan dicapai yaitu upaya 

perluasan jejaring alumni dan publikasi internasional.  

FMIPADalam rangka mengimplementasikan program ini melakukan 

kerjasama antara Fakultas MIPA dengan USIM Malaysia dalam rangka 

pemaparan kurikulum USIM Malaysia dan kurikulum jurusan fisika FMIPA. 

FKM Melakukan kegiatan kerjasama dengan program pemerintah ya itu 

melalui program afirmasi daerah 3T dan Papua Untuk 2016, FKM UNEJ 

menerima 2 orang mahasiswa melalui program Afirmasi daerah 3T dan Papua, 

sehingga total mahasiswa afirmasi daerah 3T dan Papua yang dimiliki sejak 

2015 adalah 4 orang.  

PSIK Dalam rangka perluasan akses pendidikan bagi mahasiswa domestik dan 

mahasiswa asing serta berorientasi pada program studi hilir melakukan 

kegiatan Student exchange melalui AISEC program sehingga hasilnya berupa 

tiga mahasiwa telah melakukan program Student Exchange ke China : Muh. 

Cholilurahman (Shanghai), Anggi Sulistyani (Chang Qing) dan Oktaliza Sonnia 

(GuangZhou). 

 

. 
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Tabel 2-2Realisasi Capaian Ind ikator Kinerja Sasaran Kedua 
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Sasaran dihasilkannya lulusan cendikia yang mampu bersaing ditingkat nasional dan 

kawasan Asia Tenggara yang didukung oleh 4 program kegiatan dengan 16 indikator 

kinerja, Capaian rata-ratanya sebesar 63,96%. Dengan rincian yaitu indikator kinerja 

yang mencapai target bahkan melebihi antara lain : 1) Rata-rata skor SNMPTN baik 

kelompok eksakta maupun sosial yaitu masing masing 105,90% dan 103,20%, ini jika 

dibandingkan dengan tahun 2015 masing masing kelompok mengalami peningkatan 

sebesar 1,63% dan 2,40%. 2) Rata-rata IPK lulusan S1=101,30%, S2=102,50% dan 

S3=102,90% jika dibandingkan dengan tahun 2015 masih ada peningkatan terutama 

untuk jenjang S1 sebesar 0,5%, jejang S2=0,11%. 3) Lomba karya tulis ilmiah nasional 

sebesar 130% dan jika dibandingan tahun 2015 secara prosentase mengalami 

peningkatan ketercapaiannya yaitu sebesar 71,82%. 4) Lomba kaya inovasi tingkat Asia 

sebesar 200%, indikator ini baru dimunculkan pada RENTSRA UNEJ 2016-2020 

sedangkan pada RENTSRA sebelumnya indikator ini tidak ada, sehingga tidak bisa 

dibandingkan tingkat ketercapaiannya dengan tahun 2015. 5) Rata-rata masa tunggu 
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mendapatkan pekerjaan (S1/Bulan kelompok IPS yaitu selama 11,70 bulan atau 

104,50% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 adalah sama yaitu sebesar 11,70 

bulan. 6) Mahasiswa penerima beasiswa sebesar 21,6% atau tercapai sebesar 148,60% 

dari target yang ditetapkan, jika dibandingkan dengan tahun 2015 terjadi penurunan 

sebesar 3,04% dari 25,26%. 

 

 

Gambar 2-3 Perkembangan  IPK Rata-rata Lulusan 
 

 

 

Gambar 2-4 Perkembangan Lama Penyusunan Tugas Akhir  
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Gambar 2-5 Perkembangan  Lama Studi Mahasiswa 
 

 

 

 

Gambar 2-6 Perkembangan Prestasi Mahasiswa 
 

 

 

Gambar 2-7 Perkembangan Proposal PKM  
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3. Sasaranmenguatnya budaya kualitas dalam penelitian dan publikasi nasional 

dan internasional, dan  

4. Sasaranmenguatnya budaya keramahan sosial dalam mendesiminasikan 

pengetahuan, teknologi dan seni bagi masyarakat. 

Dalam ke dua sasaran ini didukung oleh 6 program, yaitu:(1) Memperkuat kapasitas 

dan kapabilitas research group dan kelompok pengabdian di setiap fakultas, (2) 

Memperkuat sumberdaya melalui pengabdian dan penelitian pembinaan, penguatan 

dan unggulan melalui anggaran yang meningkat rasionya secara bertahap, (3) 

Memprioritaskan pengabdian dan penelitian unggulan dan unik sebagai branding 

dan kontribusi institusi di level nasional dan internasional, (4) Memperkuat jejaring 

kerjasama Academics, Business, Community and Government (ABCG) dalam 

mewujudkan IPTEKS yang membumi, (5) Memberdayakan jejaring kerjasama 

keahlian/kepakaran dan international dalam membangun collaborative research 

dan community engagement, dan (6) Mendorong dan memfasilitasi hasil penelitian 

dan pengabdian yang berpotensi output HaKI, publikasi (nasional dan 

internasional) dan buku ajar. 

1. Memperkuat kapasitas dan kapabilitas research group dan kelompok 

pengabdian di setiap fakultas. Program ini diarahkan untuk menyiapkan 

sumberdaya berbasis bidang keahlian dan minat untuk mengembangkan 

penelitian dan pengabdian. Pembentukan kelompok peneliti di tingkat 

program studi/jurusan bertujuan untukpenguatan kapasitas secara internal 

Bidang Penelitian : 

Lembaga Penelitian Universitas Jember telah melakukan koordinasi 

penyusunan Roadmap penelitian secara komprehensif interdisipliner di 

lingkungan Universitas Jember sehingga telah terbentuk Research Group: 

Kopi, Maritim, tebu, padi, singkong dan kelompok biteknologi, CGAN dan 

studi keislaman. 

Program ini juga telah ditindaklanjuti ditingkat fakultas/program studi antara lain di 

fakultas Farmasi, dimana Pembentukan kelompok peneliti (research group) di 

tingkat fakultas dengan dukungan dana penelitian dari fakultas dan melibatkan 8 

dosen dan mahasiswa.  

Hingga September 2016 sudah dilaksanakan 10 kegiatan pengabdian 

masyarakat yang melibatkan dosen dan mahasiswa. 

Pada program studi Ilmu Keperawatan telah mengikutkan tenaga pendidik 

dalam kegiatan workshop penulisan hibah dengan tindak lanjutnya adalah telah 

mengikuti tiga kegiatan workshop yaitu : 1). WS. Pendampingan penyususunan 

proposal pengabdian masyarakat, 2). pelatihan informasi jurnal EBSCO, 3). 

WS. Penulisan buku ajar kesehatan dan penyegaran metode penelitian. Di 

Fakultas Pertanian Program ini diarahkan untuk menyiapkan sumberdaya 

berbasis bidang keahlian dan minat untuk mengembangkan penelitian dan 
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pengabdian. Pembentukan kelompok peneliti di tingkat program studi/jurusan 

bertujuan untuk penguatan kapasitas secara internal yang dilakukan dengan 

mengkomposisikan anggota kelompok peneliti dan kelompok pengabdian yang 

proporsional senioritas dalam keilmuannya. Komitmen dan konsistensi fakultas 

dan Jurusan dalam menjaga keutuhan kelompok peneliti dapat dimediasi 

dengan berbagai kegiatan akademik bersama di level fakultas, sehingga Ada 

peningkatan diatas 60 % untuk jumlah kelompok peneliti bagi para dosen di 

setiap jurusan atau program studi yang melaksanakan kegiatan penelitian sesuai 

dengan kompetensi dan keilmuannya masing-masing. Di FKIP Jumlah judul 

penelitian kompetitif yang diterima tahun 2016 sebanyak 15 judul. Jumlah judul 

pengabdian kompetitif yang diterima tahun 2016 sebanyak 11 judul. Pengabdian 

mandiri yang dilakukan dosen dengan bantuan fakultas sekitar 13 judul. Karya ilmiah 

dosen dalam publikasi nasional 90 dan internasional 14, dan berpotensi HAKI 1 

penelitian. 

Pada bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, FKIP bekerjasama 

dengan universitas membantu dosen melaksanakan (a) penelitian yang 

berpotensi HAKI, (b) penulisan jurnal ilmiah nasional terakreditasi, (c) 

penulisan buku ber-ISBN. Bantuan berupa dana seperlunya, pengurusan surat 

ijin, dan surat perjalanan dinas, (d) menugasi dosen untuk mengikuti pelatihan 

menulis proposal penelitian dan pelatihan menulis jurnal ilmiah di lingkungan 

Universitas Jember dan lembaga luar lainnya. Sedangkan di FKM sedang 

mengadakan rintisan kerjasama penelitian Griffith University untuk dosen, 

penawaran program joint publication dengan Griffith University.Fakultas 

Teknik telah membentuk tim riset grup penelitian dan pengabdian masyarakat 

untuk meningkatkan kinerja prodi, dengan hasil 18 peneliti pemula mendapat 

pendanaan dari Lemlit dan 10 peneliti mendapat pendanaan hibah kompetitif 

serta masih dalam proses membuat grup riset. 

FKG telah membentuk 10 kelompok penelitian dalam upaya penguatan 

kapasitas secara internal, dengan menetapkan komitmen dan konsistensi dalam 

menjaga keutuhan kelompok penelitian yang dimediasi dengan kegiatan 

akademik, Peningkatan kuantitas publikasi ilmiah dengan hasil terbentuknya 8 

kelompok penelitian, menyelenggarakan Kegiatan Ilmiah Dentistry Scientific 

Meeting of Jember, dan menyelenggarakan Forum Komunikasi Ilmiah 

Nasional.  

Bidang Pengabdian :  

Untuk program ini Lembaga Pengabdian Masyarakat telah melakukan : 

(a)Kegiatan pelatihan menulis proposal hibah pengabdian kompet itif dengan 

mendatangkan reviwer pengabdian. Peserta adalah perwakilan dari masing-
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masing fakultas, dan (b) Melakukan desiminasi kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. Sehingga diperoleh hasil Peningkatan Jumlah proposal yang masuk 

untuk diusulkan  pendanaannya di Tahun 2017 dengan Skim yang terbagi 

sebagai berikut : Ibm 129 judul, IbW 1 judul, IbPE 1 judul, HiLink 1 judul, 

KKNPPM 17 judul, IbPUD 3 judul dan IbDM 1 judul. 

Fakultas MIPAdalam program ini melakukan kegiatan antara lain : (1) 

Pemekaran Lab Kelompok Bidang Ilmu (KBI) Workshop Komputasi, (2) 

Seminar Internasional IBSC  Pemekaran Lab Kelompok Bidang Ilmu (KBI)  

Workshop Komputasi, dan (3) Membentuk kelompok kelompok riset dalam 

masingmasing Lab. Di Jurusan Biologi FMIPA yang secara independen 

berkoordinasi terkait dengan pelaksanaan riset dan pengabdian, permasalahan 

dalam riset dan serta peningkatan output riset dalam bentuk publikasi. Dengan 

hasil : (1) Terbentuk 5 Lab KBI dari sebelumnya 3 Dilaksanakan Workshop 

Biokomputasi oleh Prof Ramaswamy JNU India, (2) Terkumpul paper untuk 

Jurnal Terakreditasi dan Kuliah bidang ilmu dari pembicara eksternal, dan (3) 

Meningkatnya publikasi dosen baik di level nasional maupun internasional 

secara signifikan di 2 tahun terakhir. 

Fakultas Ekonomi dan Bisnisdalam program ini melaksanakan kegiatan antara 

lain: (1) Mengirim delegasi seminar nasional dan internasional  dalam 

menyampaikan hasil penelitaian, (2) Mengirimdosen untuk mengikuti Pelatihan 

metodologi penelitian  ekperimental yang dilaksanakan oleh Prodi IESP . 

Dengan capaian hasilnya : (1) Jumlah penelitian hibah DIKTI (Kemenristek 

DIKTI) dan kerjasama dengan PEMDA meningkat, (2) Jumlah publikasi jurnal 

nasional dan internasional meningkat diantaranya dapat dilihat di: 

http://www.sciencedirect.com/science/ article/ 

pii/S1877042816301471,http://www.pertanika.upm.edu.my/cspecial_issues.php?jty

pe=3&journal=JSSH-24-S-5,Procedia-

SocialandBehavioralSciences219,338343,https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&hl

=id&cluster=8737951330188836316,http://diktis.kemenag.go.id/NEW/file/ebook/ebook

_aicis15_2/, Procedia-Social and Behavioral Sciences219,528-533, (3) 

Rancangan penerapan metode penelitian eksperimental pada proses 

pembelajaran di MK Metpen Kualitatif dan Kuantitatif.  

Fakultas kedokteranmelakukan kegiatan peningkatan penelitian dan pengabdian 

kepada masyarakat dengan hasil prestasi PKM meningkat serta diikuti pula 

prestasi KTI mahasiswa. 

2. Memperkuat sumberdaya melalui pengabdian dan penelitian pembinaan, 

penguatan dan unggulan melalui anggaran yang meningkat rasionya secara 

bertahap.Program ini merupakan bentuk komitmen institusi untuk membuat 

kebijakan pendanaan dalam menggerakkan penelitian di program studi. 

http://www.sciencedirect.com/
http://www.pertanika.upm.edu.my/cspecial_issues.php?jtype=3&journal=JSSH-24-S-5,Procedia-SocialandBehavioralSciences219,338343
http://www.pertanika.upm.edu.my/cspecial_issues.php?jtype=3&journal=JSSH-24-S-5,Procedia-SocialandBehavioralSciences219,338343
http://www.pertanika.upm.edu.my/cspecial_issues.php?jtype=3&journal=JSSH-24-S-5,Procedia-SocialandBehavioralSciences219,338343
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&hl=id&cluster
https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&hl=id&cluster
http://diktis.kemenag.go.id/NEW/file/ebook/ebook_aicis15_2/
http://diktis.kemenag.go.id/NEW/file/ebook/ebook_aicis15_2/
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Kebijakan pendaanan didasarkan pada kondisi peneliti yang variatif. Institusi 

menetapkan pendanaan untuk penelitian dalam kerangka pembinaan, 

penguatan, dan unggulan. Skema pendanaan tidak hanya bergantung pada 

sumber dana Kemenristekdikti, namun juga didukung dana PNBP yang secara 

bertahap meningkat rasionya. 

Bidang Penelitian : 

Untuk melaksanakan program ini Lembaga Penelitian Unej memberikan hibah 

pembinaan penelitian kepada dosen muda, doktor baru dan tenaga fungsional 

non dosen agar mempunyai track record penelitian serta me-maintaining record 

tersebut. Untuk hibah Penelitian Skim Pembinaan telah ditetapkan 70 judul; 

Hibah Pembinaan Doktor Baru sebanyak 5 judul, serta Hibah Pembinaan bagi 

Tenaga Fungsional Non Dosen sebanyak 21 judul.Beberapa judul penelitian di 

FKM berupa inovasi telah mengangkat budaya lokal Jember.  Judul penelitian 

tentang "Dakocan" (penjual kopi cantik) dalam warung kopi sebagai penarik 

budaya ngopi pada masyarakat Kabupaten Jember: pandangan, sikap dan 

dampaknya terhadap kesehatan masyarakat di Kabupaten Jember telah 

didanai dan dipublikasikan. Penelitian mahasiswa untuk penyusunan skripsi 

dan kegiatan PKM telah mengembangkan pangan lokal (Edamame, daun 

kelor) dan memanfaatkan limbah organik kopi (salah satu bahan kajian 

unggulan penelitian UNEJ). 

Fakultas Farmasi membentuk kelompok peneliti (research group) di tingkat 

fakultas dengan dukungan dana penelitian dari fakultas. Tema penelitian yang 

sesuai dan melibatkan dosen dari seluruh bagian di Fakultas Farmasi.  Dana 

pendukung pengabdian juga disediakan oleh fakultas, untuk dimanfaatkan oleh 

kelompok dosen yang ada dalam kegiatan pengabdian di masyarakat yang juga 

melibatkan mahasiswa. Sehingga terbentuk kelompok peneliti (research group) 

di tingkat fakultas dengan dukungan dana penelitian dari fakultas dan 

melibatkan 8 dosen dan mahasiswa. Hingga September 2016 sudah 

dilaksanakan 10 kegiatan pengabdian masyarakat yang melibatkan dosen dan 

mahasiswa. Sedangkan di Fakultas Pertanian telah membentuk kelompok 

peneliti di setiap prodi dengan prioritas penelitian unggulan berbasis tanaman 

perkebunan yaitu kopi, kakao, tembakau dan tebu. Fokus penelitian diarahkan 

untuk terus mengembangkan empat komoditi unggulan tersebut yang sekaligus 

sebagai branding institusi di nasional maupun internasional. Di PSSI beberapa 

makalah yang dipublikasikan baik tingkat nasional maupun internasional telah 

menunjukkan branding yang menjadi visi Program Studi Ilmu Komputer 

UNEJ. Makalah ini diterbitkan baik di Jurnal Nasional, Jurnal Internasional, 

Seminar Nasional maupun Seminar Internasional. Sedangkan bentuk 
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pengabdian sudah dirasakan oleh masyarakat sekitar terutama industri maupun 

instansi pemerintah di sekitar UNEJ. 

Bidang Pengabdian : 

Lembaga Pengabdian Masyarakat memberikan hibah pengabdian dengan dana 

bersumber dari BOPTN dengan berbagai skim yaitu skim Pemanfaatan 

Teknologi Tepat Guna (TTG), Pengabdian Unggulan dan pengabdian yang 

memanfaatkan hasil-hasil penelitian. Jumlah proposal BOPTN yang diusulkan 

sebanyak 106 judul  dan diterima pendanaannya sejumlah 56 judul yang terdiri 

dari TTG 14 judul, Unggulan 31 judul dan Berbasis hasil penelitian 11 judul.  

FKG dalam rangka melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan cara 

meningkatkan  ketrampilan dan perilaku masyarakat  di bidang kesehatan gigi 

dan mulut sebagai upaya peningkatan derajat kesehatan gigi dan mulut.  

 

3. Memprioritaskan pengabdian dan penelitian unggulan dan unik sebagai 

branding dan kontribusi institusi di level nasional dan internasional. 

Komitmen institusi untuk mendorong kegiatan penelitian dan pengabdian yang 

bereputasi serta selaras dengan visi institusi, melaluialokasi anggaran 

penelitian menjadi prioritas lembaga. Kekuatan penelitian ini juga ditentukan 

oleh munculnya kelompok peneliti di tingkat prodi atau fakultas yang 

mendapat insentif penelitian luar negeri yang berorientasi pada HaKI dan 

karya publikasi bereputasi internasional. Demikian pula,melalui kegiatan 

seminar internasional yang bereputasi menjadi pemicu untuk menghasilkan 

karya penelitian yang mendapat pengakuan secara internasional.  

Bidang Penelitian : 

Lembaga Penelitian Unej memberikan hibah kepada riset unggulan untuk 

mendorong lebih produktif, danfasilitasipertemuaankemitraan dengan private 

sektor danpemerintah, yaitu: (1) Riset Unggulan 4 Judul, dan (2) 

MengadakanPekan Inovasi Indonesia, dimana salah satu kegiatannya adalah 

business meeting antara penelitidan stakeholders dengan support dari CSIRO. 

Business meeting diikutioleh 4 penelitian unggulan. Fakultas Pertanian juga 

telah melakukan banyak kerjasama kemitraan dalam riset, dan publikasi  

denagn intitusi pemerintah maupun perguruan tinggi di tingkat Nasional 

maupun Internasional. Kerjasama dengan Universitas di tingkat Asia maupun 

Asia Tenggara telah ada MoU sebanyak 8, sedangkan di tingkat Nasional telah 

ada moU sebanyak 10 diantaranya dengan Kementerian Pertanian, Kementerian 

Lingkungan Hidup, dll. Fakultas Teknik telah membentuk tim riset grup 

penelitian dan pengabdian masyarakat yang memiliki nilai unggul, dan pada 
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saat ini Masih dalam proses membuat grup riset yang memiliki nilai unggul di 

bidang teknik : robotic, renewable energy, nano material, mobil listrik, 

kebencanaan dan infrastruktur yang berkelanjutan 7 dosen mendapatkan hibah 

kompetitif nasional dalam pengabdian masyarakat. 

Fakultas kedokteran dalam rangka melaksanakan program ini telah beberapa 

kali menyelenggarakan kuliah pakar. Dengan hasil publikasi hasil-hasil 

penelitian dan pengabdian terhadap masyarakat baik tingkat nasional maupun 

tingkat internasional meningkat. 

FKG UNEJ memfokuskan penelitian yang mendukung penelitian unggulan 

dalam upaya meningkatkan kualitas institusi di level nasional dan internasional 

dengan menghasilkan Penelitian yang mendapat hibah kompetisi: a) Pemula 

dengan 2 judul, danb) Kemristekdikti dengan 3 judul. 

Bidang pengabdian : 

Lembaga Pengabdian Masyarakat melakukan kegiatan untuk mewujudkan desa 

mandiri energi dengan pemanfaatan sumber daya lokal di dua desa binaan yaitu 

Desa Pakis Kec. Panti dan Desa Harjomulyo Kecamatan Silo. Sehingga 

terbentuk desa mandiri energi di Desa Pakis dan Desa Harjomulyo. 

FKG UNEJ memfokuskan pengabdian unggulan dalam upaya meningkatkan 

kualitas institusi di level nasional dan internasional dengan menghasilkan 

Pengabdian yang mendapat hibah kompetisi: a). IbM dengan 6 judul; b). 

BOPTN dengan 2 judul; dan c). KKN PPM dengan 1 judul.  

 

4. Memperkuat jejaring kerjasama Academics, Business, Community and 

Government (ABCG) dalam mewujudkan IPTEKS yang membumi. 

Hilirisasi karya dan produk penelitian dan pengabdian bermuara pada pengguna 

akhir masyarakat. Oleh karena itu, kerjasama yang melibatkan ABCG perlu 

dikembangkan. Jejaring kerjasama dibangun atas kekuatan institusi dalam 

bidang unggulannya yang secara nyata potensial untuk dikembangkan, 

didesiminasikan atau diwujudkan sebagai produk barang  dan jasa yang bernilai 

komersial. Kesepahaman dan kesepakatan dalam menetapkan bidang penelitian 

secara bersama, dengan triger pihak manapun dapat menjamin keber-lanjutan 

penelitian yang kreatif, inovatif, dan membumi. 

Bidang Penelitian : 

Lembaga Penelitian dalam program ini melakukan penelitian kerjasama dengan 

institusi lain baik pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta baik lokal, 

nasional maupun internasional. Jumlah penelitian kerjasama sampai dengan 
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bulan September 2016 sebanyak 57 judul dengan total dana sebesar Rp. 

7.459.839.000,-. Fakultas MIPA melakukan kegiatan antara lain : (1) 

Kerjasama penelitian dengan Lab. Nuklir Fisika ITB Prof Zaki Suud – Dr. 

Artoto, (2) Kerjasama riset dengan lab Magnetik UI Dr. Budi Kurniawan –Dr. Lutfi, 

(3) Kerjasama riset dengan ITB dan Tasmania Prof. Sergei Sabala – Dr. Yuda 

Hariadi, (4) Telah diterapkan dan menjadi bagian dari proyek bilateral dengan 

University of Applied Sciences Flensburg Germany denganjudul “ Capacity 

Building for Leacturers and students in Biotechnology” 

dandidanaidengandanadari DAAD (German Academic Exchange Service), dan 

(5) Terbentuknya kelompok kelompok riset dalam masing-masing 

laboratorium. Di Jurusan Biologi FMIPA yang secara independen berkoordinasi 

terkait dengan pelaksanaan riset dan pengabdian, permasalahan dalam riset dan 

serta peningkatan output risetdalambentukpublikasi. Pada Fakultas 

SastraFormulasi ABCG menjamin agar empat unsur masyarakat, percaya bahwa 

kerjasama Internasional adalah sangat penting, memperkuat kapasitas 

kelembagaan, menciptakan iklim inovasi,  untuk mewujudkan kemandirian.  

Dalam rangka mewujudkan companyportofolio question,Industry-academic-

government collaboration. Sedangkan Fakultas Farmasi Penelitian dan 

pengabdian yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa Fakultas Farmasi 

banyak melibatkan langsung masyarakat dan instansi lain, contohnya pihak 

Taman Nasional Meru Betiri, RS dr Subandi, RS Paru, Puskesmas, Apotek di 

Jember maupun survei langsung kepada masyarakat. Sedangkan pada Fakultas 

PertanianTelah dilakukan kerjasama dengan berbagai instansi baik dalam 

negeri seperti PTPN, X, XII, XII serta instansi swasta seperti PT.KusumaAgro 

dan perusahaan pupuk organik.Fakultas Kesehatan Masyarakat dalam rangka 

Memperkuat jejaring kerjasama Academics, Business, Community and 

Government (ABCG) dalam mewujudkan IPTEKS yang membumi, sedang 

dalam merintis kerjasama dengan Griffith University, pada Program potensial 

yang akan dilakukan adalah joint publication dan pertukaran pelajar. Fakultas 

Ekonomi telah menjalin 1). Rancangan kerjasama Unej dengan DS-QIA, 

Rancangan untuk job training QIA yang akan dilaksanakan di Universitas 

Jember; 2). Rancangan kerjasama FEB Unej dengan KAP. SSS, Rancangan 

mahasiswa untuk melakukan magang di KAP. SSS. Fakultas Teknik 

melakukanoptimalisasi sumberdaya melalui kerjasama dengan Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Kabupaten di wilayah Jawa Timur : 

Balitbangprof melalui LPM, Bappekab Jember melalui Lemlit Unej, 

Disperindag dan ESDM Kab. Jember melalui LPM Unej, Bappekab Jember 

melalui Lemlit Unej, Bappekab Jember melalui LPM Unej, BLH Banyuwangi 

melalui Lemlit Unej, Pelindo III Surabaya melalui LPM Unej, Sekertariat 

Kabupaten Jember melalui LPM Unej, RSD dr. SOEBANDI Kabupaten Jember 
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melalui Lemlit Unej, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten 

Banyuwangi melalui LPM Unej dan Bina Marga Jember (Pak Deni) melalui 

Lemlit Unej. Dengan kegiatan Melakukan kerjasama dengan Pemerintah 

Provinsi Jawa Timur yaitu Penelitian tentang tentang PLTMH, Optimalisasi 

Kelistrikan, Pemetaan Gumuk, Pemetaan Sumur Resapan, Pemkab Surabaya 

tentang Pemantauan dan Pengembangan Pelabuhan Teluk Lamong di Selat 

Madura, Pemetaan Potensi Gumuk di Kabupaten Jember (Penyusunan Regulasi 

mengenai Kegiatan Penambangan Bahan Galian Mineral), Kegiatan Koordinasi 

Penyelesaian Permasalahan Transportasi Perkotaan (Penyusunan Masterplan 

Pengembangan Jalan Kabupaten Jember), Kegiatan Penelitian dan 

Pengembangan Bidang Pembangunan Daerah (Penyusunan Pemetaan Sumur 

Resapan Sebagai Potensi Recharge Air Tanah), Kegiatan Penelitian dan 

Pengembangan Bidang Pembangunan Daerah (Penyusunan Potensi Terbarukan 

Kabupaten Jember), Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang 

Pembangunan Daerah (Kajian Optimalisasi Lahan Parkir di Kabupaten 

Jember), Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan Daerah 

(Kajian Optimalisasi Penempatan Lokasi Reklame untuk Meningkatkan PAD di 

Kabupaten Jember), Pekerjaan Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan 

(Sub Kegiatan Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi 

Biomassa),Pekerjaan Pemantauan Lingkungan Kegiatan Pengoperasian Alur 

Pelayaran Barat Surabaya (APBS) di Selat Madura, Kegiatan Inventarisasi 

Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasaarana dan Dokumen (P3D), Kegiatan 

Kajian Evaluasi dan Optimalisasi Penggunaan PJU (Penerangan Jalan Umum) 

di Kabupaten Jember,Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi Kebutuhan 

Penyusunan Dokumen Perencanaan Kabupaten Jember, Kegiatan Pengadaan 

Dokumen Amdal RSD dr. SOEBANDI Kabupaten Jember, Kajian Kesuburan 

Tanah Pertanian di Kabupaten Banyuwangi dan Survey Kerusakan Jalan. 

Bidang Pengabdian : 

Dalam rangka mengimplementasikan formulasi ABCG, Lembaga Pengabdian 

Masyarakat pada tahun 2016 ini melakukan kerjasama antara lain : 

(a)Kerjasama dengan Kemensos untuk mewujudkan desa sejahtera mandiri di 

lima desa (Pakis Kec Panti, Kepanjen Kec. Gumukmas,Dawuhan Mangli kec. 

Sukowono, Sukowiryo Kec. Jelbuk dan Sumberkejayan kec. Mayang), (b) PT. 

Gadingmas Indonesia Teguh dalam menangani lingkungan hidup, (c) PT. 

Pelindo III, dalam rangka pemantauan lingkungan di selat madura, (d) 

Balitbang Prov Jatim, (e) Bapekab Jember, (f) Bappekab Banyuwangi dalam 

menangani kualitas pendidikan, dan (g) Yayasan Damandiri dalam melakukan 

kegiatan Kuliah Kerja Nyata Pos Pemberdayaan Keluarga (POSDAYA). 
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5. Memberdayakan jejaring kerjasama keahlian/kepakaran dan international 

dalam membangun collaborative research dan community engagement. 

Jejaring kerjasama berbasis keahlian/ kepakaran yang berjalan secara natural 

perlu terinstitusikan. Program dan kegiatan difokuskan untuk mendorong 

terjadinya mobilisasi pakar baik dari dalam ke luar atau sebaliknya, yang 

dilanjutkan dengan kerja bersama dalam kegiatan penelitian dan 

pengabdian.Produk dan karya berorientasi keilmuan menjadi gerbang utama 

untuk menghasilkan publikasi bersama. 

Lembaga Penelitian melakukan kegiatan-kegiatan berbasis kepakaran, dimana 

tenaga ahli UNEJ digunakan sebagai tenaga ahli dan narasumber untuk 

menyelesaikan suatu masalah oleh stakeholders, jumlah tenaga ahli (dosen) 

berasal dari Universitas Jember yang direkrut oleh stakeholder sebanyak 75 

orang untuk 24  kegiatan sampai dengan bulan September 2016.  

 

6. Mendorong dan memfasilitasi hasil penelitian dan pengabdian yang berpotensi 

output HaKI, publikasi (nasional dan internasional) dan buku ajar. 

Upaya mendorong dan memfinalisasi penelitian yang berujung pada produk 

atau HaKi, publikasi, dan buku ajar perlu terus didukung baik melalui hibah 

penelitian unggulan maupun pembinaan/pendampingan. Program ini 

diarahkan untuk mengakselerasi tercapainya produk dan karya penelitian 

yang reputable. 

LPMtelah melakukan publikasi hasil-hasil pengabdian dosen dalam jurnal 

ilmiah Warta Pengabdian dengan ISSN 1410-2161 yang diterbitkan setiap tiga 

bulan sekali dengan capaian yaitu Publikasi artikel ilmiah hasil pengabdian 

untuk Tahun 2016 telah diterbitkan 2 volume Warta Edisi Maret dan Juni 

Tahun 2016. 

Kedua sasaran ini didukungoleh 6 program dan 17 indikator kinerja dengan rata 

rata capaian masing masing adalah 131.1%.dan Indikator kinerja yang mencapai 

bahkan melebihi target 100% adalah sebagai berikut : 1) jumlah kelompok peneliti 

sebanyak 6 kelompok atau 100% tingkat ketercapaiannya.  2) jumlah kelompok 

peneliti yang mendapat grant nasional sebanyak 5 kelompok atau 100%.  3) rata-

rata indeks sitasi artikel dosen (google scholar) sebanyak 39,06 artikel dari target 

35 atau sebesar 111,60% 4),  jumlah buku yang dihasilkan staf : buku ajar 

sebanyak 22 buku atau 110%, buku referensi sebanyak 31 buku dari target 5 buku 

atau 620%.  5) kualifikasi pendidikan dosen (%) S3/Spesialis-2 sebanyak 27,05% 

dari target 26.93% atau 100,4% sedangkan pada tahun 2015 sebanyak 25,33%atau 

naik sebesar 2% . Namun demikian ada beberapa indikator kinerja yang capainya 

mendekati 100% yaitu antara 90 s/d 99% seperti missal,  1) jumlah judul penelitian 

kompetitif yang diterma pertahun sebanyak 288 judul atau 98,30%, 2) kenaikan 

(%) budget penelitian setiap tahun 17,62% atau sebesar 97% 3) kualifikasi 
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pendidikan dosen (%) S2/Spesialis-1 sebesar 69.20% atau 98,60% tingkat 

ketercapaiannya dan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 ada 

peningkatan yang cukup signifikan yaitu hampir  45%. 

Indikator kinerja untuk sasaran ketiga ini yang hasilnya masih jauh dari harapan 

atau dibawah 65% tingkat ketercapaianya adalah :1)Jumlah kegiatan pengabdian 

dalam bentuk desiminasi Teknologi Tepat Guna bagi masyarakat yaitu 14 kegiatan 

dari target 23 kegiatan Atau 60.9%, 2)jumlah publikasi tidak terakreditasi nasional 

yaitu 8,8 judul atau 2,80%,3) tingkat nasional terindeks sebanyak 2,7 judul atau 

6,80 %, 4) Tingkat internaisonal sebanyak4,96 judul atau 9,90%. 5) jumlah karya 

produk intelektual (HaKI) dari target 44 buah tercapai hanya 15 buah atau 34,10%. 
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Tabel 2-3 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ket iga dan Keempat  
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Untuk mendorong produktifitas dosen dalam publikasi ilmiah tersebut pimpinan 

Universitas Jember menawarkan berbagai insetif dan kemudahan-kemudahan bagi 

mereka yang hasil karya ilmiahnya dimuat dijurnal terakriditasi baik nasional 

maupun international.  

Sasaran ke 4 dengan 7 indikator kinerja, adapun  yang mencapai target adalah : 1) 

jumlah kegiatan pengabdian civitas akademika  yang melibatkan sektor swasta, 

pemerintah daerah dan masyarakat sebanyak 10 kegiatan atau 250|%,  2) jumlah 

judul kompetitif yang diterima pertahun sebanyak 134 judul. Dari target sebesar 95 

judul atau tercapai sebesar 141,10 % . 3) jumlah total HaKI yang dihasilkan 

sebanyak 16 HaKI dari target 2 HaKI atau tercapai sebesar 800% dan jika 

dibandingkan dengan tahun 2015 ada peningkatan 60%. 
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Gambar 2-8 Grafik Jumlah Paper Publikasi International Terindeks Scopus 
  

 

 

Gambar 2-9 Grafik Kualifikasi Pendidikan Dosen 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2-10 Grafik Perkembangan Jumlah Guru Besar 
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5. Sasaran meningkatnya karya Tridharma baik dari dosen maupun mahasiswa 

spesifik lokasi (pertanian industrial) yang memiliki manfaat terhadap 

masyarakat dan lingkungan. 

Dalam sasaran ke-5 ini didukung oleh 4 program, yaitu : 1) Penguatan kapasitas 

dan kapabilitas layanan untuk dosen dan mahasiswa terkait dengan kegiatan di 

bidang pertanian industrial 2) Perluasan pembinaan/pendampingan  terhadap 

kegiatan di masyarakat  terkait dengan pertanian industrial 3) Penguatan kegiatan 

agrotehnopark untuk  pendidikan & dan praktek lapangan di bidang pertanian 

industrial dan 4) Penguatan kerjasama dengan lembaga dan instansi masyarakat di 

wilayah sekitar di bidang pertanian industrial.  

1. Penguatan kapasitas dan kapabilitas layanan untuk dosen dan mahasiswa terkait 

dengan kegiatan di bidang pertanian industrial. 

Program ini merupakan upaya institusi untuk mewujudkan visi universitas 

unggul yang berwawasan pertanian industrial. UNEJ bertekad untuk 

meningkatkan kapasitas dan kapabilitas layanan.  

Fakultas PertanianUniversitas Jember bertekad untuk meningkatkan kapasitas 

dan kapabilitas layanan kepada dosen dan mahasiswa dalam melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat  untuk mewujudkan visi 

universitas unggul yang berwawasan pertanian industrial sehingga pertanian 

yang unggul dan modern terkait pertanian industrial  dapat dikembangkan 

dengan baik sehingga telah dilakukan kerjasama dengan berbagai instansi baik 

dalam negeri seperti PTPN, X, XII, XII serta instansi swasta seperti 

PT.KusumaAgro dan perusahaan pupuk organik.  

Lembaga Penelitian telah mengkoordinir dengan unit-unit kerja dalam rangka 

menyiapkan sumberdaya berbasis bidang keahlian dan layanan kepada 

stakeholder (dosen, mahasiswa) untuk memperkuat pencapaian visi Universitas 

Jember terkait pertanian industrial.  

LPM juga merintis desa binaan dengan pendampingan yang dilakukan oleh 

Pusat-Pusat Kajian di Desa Pakis dan Harjomulyo menjadi desa mandiri energi 

dengan mengembangkan potensi lokal setempat yaitu produk kopi menjadi 

berbagai produk yang bernilai ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat dan pemanfaatan limbah kopi dan sumber daya lain menjadi 

sumber energi, juga telah memberikan skim pembinaan untuk meningkatkan 

motivasi mahasiswa dlam berkarya melalui hibah pengabdian dengan skim 

program kreativitas mahasiswa bidang pengabdian kepada masyarakat 

(PKMM) dan kreativitas mahasiswa bidang kewirausahaan (PKMK) sehingga 

terbentuknya Desa Mandiri Energi.  
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2. Perluasan pembinaan/pendampingan terhadap kegiatan di masyarakat terkait 

dengan pertanian industrial. 

Pembinaan dan pendampingan di masyarakat sangat penting dalam 

merealisasikan pertanian industrial yang dicirikan bernilai tambah tinggi, 

terintegrasi dalam satu rantai pasok, bertumpu pada sumber daya domestik, 

berbasis IPTEKS, dan berwawasan lingkungan. Kegiatan ini dapat dilakukan 

baik secara individual maupun kelompok dalam lingkup wilayah dan kawasan 

tertentu. 

Fakultas Pertanian telah melaksanakan program pembinaan dan pendampingan 

kepada masyarakat petani berbasis pertanian industial, seperti di wilayah 

kecamatan Silo (Petani kopi), Ambulu (Petani hortikultura), Sukasari 

Bondowoso (Petani kopi dan industri pupuk organik).  

LPM telah mengkoordinir para dosen dalam mendampingi masyarakat dalam 

rangka melakukan pembinaan, transfer teknologi dan pendampingan melalui 

kegiatan iptek bagi masyarakat (IbM, Iptek agi wilayah (IbW), Ibtek bagi 

Inovasi Kampus (IbIKK) dan program Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran 

Pengabdian Masyarakat (KKN PPM) dan melakukan kegiatan pendampingan 

masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kab. Jember, 

Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, dan Lumajang dengan hasil antara lain 

Terbentuknya kelompok-kelompok binaan dengan berbagai khalayak sasaran 

(mitra pengabdian) dari kegiatan pengabdian dosen yang didanai dari 

kemeristek dikti dan Terbentuknya Produk-produk diversifikasi hasil-hasil 

pertanian. 

 

3. Penguatan kegiatan agrotechnopark untuk pendidikan dan praktek lapangan di 

bidang pertanian industrial.  

Agrotechnopark yang dirintis oleh UNEJ sejak tahun 2006 merupakan kegiatan 

di bidang pertanian untuk pembelajaran dan praktikum mahasiswa serta para 

pelajar baik di lingkungan Jember maupun di luar Jember.  Penataan konsep 

Agrotechnopark saat ini telah dikembangkan dan disempurnakan dengan 

penekanan masuknya invensi dan inovasi teknologi dalam rantai produk dan 

diikuti oleh peningkatan nilai tambah. Program ini menjadi program unggulan 

dan mendapat perhatian Kementerian. Keberadaan Agrotechnopark menjadi 

wahana dan sumber belajar bagi masyarakat dalam memahami implementasi 

IPTEKS yang berwawasan lingkungan. 

UPT Agrotechnopark menyikapi kenyataan tersebut dan selalu bersinergi 

dengan berbagai pihak guna mempercepat terwujudnya hilirisasi produk hasil 

penelitian dan pengabdian di Unej. Beberapa fakultas dan pusat, telah memulai 

sinergi tersebut dan diharapkan kedepannya semakin banyak unit kerja yang 
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ada di Unej memanfaatkan Agrotechnopark untuk menampilkan karya nyata 

IPTEKS yang telah dicapainya, dengan hasil antara lain yaitu kerjasama dengan 

C-DAST dalam uji beberapa varietas tebu dan padi produk rekayasa genetik, 

Memfasilitasi berbagai kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa (5 judul 

penelitian dosen dan 18 judul penelitian mahasiswa), memfasilitasi kegiatan 

magang industry beberapa SMK di Jember dan Bondowoso ( 3 SMK dengan 24 

siswa), memberi layanan kepada masyarakat umum  (6 insitusi, melibatkan 380 

orang) dan rintisan industri air minum dalam kemasan (kapasitas 1.500 gelas 

per jam). 

 

4. Penguatan kerjasama dengan lembaga dan instansi masyarakat di wilayah 

sekitar di bidang pertanian industrial. Pengembangan pertanian industrial akan 

menjadi lebih cepat jika dilakukan melalui kerjasama secara sinergis dengan 

berbagai instansi dan lembaga masyarakat sekitar. Hal ini dimaksudkan agar 

kegiatan tersebut dapat dilakukan secara terpadu sesuai dengan keinginan 

masyarakat dan wilayah tempat kegiatan tersebut dilakukan. Dalam arti lain, 

kegiatan tersebut menghasilkan produk yang sesuai dan spesifik lokasi.  

Pusat Penelitian Industrial Strategis Lembaga Penelitian Unej telah menjajaki 

kerjasama dengan Universitas Warmadewa Bali.  
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Tabel 2-4 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Kelima.  

 
 

 

Sasaran ini didukung 4 program kegiatan dan 4 indikator kinerja dengan hasil rata-

rata capaian kinerjannya 292.2%. Indikator kinerja yang mencapai bahkan 

melebihi target adalah : 1) Keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan 

penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terkait pertanian industrial jumlah 

dosen sebanyak 362 orang dari target 28 atau 1293% dan mahasiswa sebanyak 272 

orang dari target 42 atau 648%,  2) Keterlibatan dosen dan mahasiswa dalam 

kegiatan pembinaan dan pendampingan terkait pengembangan pertanian industrial 

jumlah dosen sebanyak 70 orang dari target 21 atau 333% dan mahasiswa 

sebanyak 30 orang dari target 28 atau 107%,  3) Keterlibatan mahasiswa dalam 

pelaksanaan kegiatan penelitian yang memanfaatkan fungsi Agrotechnopark 24 

orang dari target 21 orang atau 114.3%, 4) Kerjasama antar lembaga untuk 
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memperkuat basis pertanian industrial dengan instansi pemerintah sebanyak 49 

instansi dari target 28 instansi atau 175%. Sedangkan yang belum mencapai target 

dalam sasaran ke 5 ini 1 sub indikator kinerja, yaitu 1) Keterlibatan dosen dalam 

pelaksanaan kegiatan penelitian yang memanfaatkan fungsi Agrotechnopark 14 

orangdari target 14 orang atau 21.4% 2) Kerjasama antar lembaga untuk 

memperkuat basis pertanian industrial dengan lembaga masyarakat sebanyak 4 

lembaga dari target 14lembaga atau 28.6% 

 

 

Gambar 2-11Perkembangan Jumlah Penelitian  
 

6. Sasaran meningkatnya kerjasama internasional dalam kegiatan Tridharma. 

Dalam sasaran 6 ini didukung oleh 4 program, yaitu : 1) Penguatan kapasitas dan 

kapabilitas layanan Bahasa Indonesia bagi overseas stakeholders 2) Perluasan akses 

mahasiswa asing kawasan Asia Tenggara, Asia dan Eropa rasionya secara  bertahap 

3) Penguatan dan perluasan kerjasama antar universitas di kawasan Asia Tenggara 

dan Asia dalam penyelenggaraan Tridarma dan 4) Penguatan kerjasama luar negeri 

berbasis konsorsium. 

1. Dalam rangka melaksanakan program penguatan kapasitas dan kapabilitas 

layanan Bahasa Indonesia bagi stake holder asing melalui kegiatan 

meningkatkan kerjasama internasional dalam kegiatan Tridharma yang berupa 

pelatihan Bahasa Indonesia, dimana kegiatan ini diikuti oleh 16 mahasiswa 

asing (mahasiswa Thailand sebanyak 15 orang, sedangkan dari Arab Saudi 

sebanyak 1 orang). 

UPT BSPB juga melakukan program : a. pelatihan bahasa asing bagi 

mahasiswa dan sivitas akademika di lingkungan Universitas Jember. Dengan 

rincian pelatihan Bahasa Inggris berupa Toefl, GE, dan Conversation dengan 

total peserta 692 peserta. Pelatihan Bahasa Jepang jumlah peserta 17 orang. 

Pelatihan Bahasa Belanda (kini sedang berlangsung pendaftarannya), b. 

Kerjasama pembinaan mata kuliah Bahasa Inggris dengan akademi kebidanan 

Tahun 2014        Tahun 2015       Tahun 2016 
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Rustida Krikilan Banyuwangi dalam hal sebagai pendamping penyusunan 

kurikulumnya. 

Penguatan kapasitas dan kapabilitas layanan Bahasa Indonesia bagi 

stakeholders asing 

Kegiatan internasionalisasi institusi dilakukan secara bertahap, diawali dengan 

menyiapkan akses bagi mahasiswa asing, melalui kegiatan peningkatan 

kualitas layanan bahasa Indonesia. Tingkat pengembangan didasarkan pada 

kurikulum standar bahasa Indonesia untuk Penutur Asing (BIPA), dilanjutkan 

dengan kelas advanced untuk mengikuti perkuliahan dalam bahasa Indonesia. 

UNEJ cukup diminati oleh mahasiswa asing dari Kawasan Asia Tenggara. 

Kerjasama dalam pengembangan Bahasa Inggris dalam penyelenggaraan 

pembelajaran berbahasa Inggris juga akan didorong melalui kerjasama layanan 

pembelajaran bahasa Inggris dengan mitra asing, baik melalui tatap muka 

maupun pembelajaran secara online. Kesiapan sumberdaya manusia dan sarana 

pendukung serta jaringan berbasis Fiber Optic (FO) sudah dimiliki dan menjadi 

penopang utama kegiatan. 

 

2. Perluasan akses mahasiswa asing kawasan Asia Tenggara, Asia dan Eropa 

rasionya secara  bertahap. 

Perluasan akses mahasiswa asing kawasan Asia Tenggara dan Asia, kerjasama 

pelaksanaan kegiatan pendidikan dengan pihak asing telah dirintis melalui 

pemerintah daerah, sekolah, dan Perguruan Tinggi Negeri dan swasta. Kegiatan 

ini tidak hanya terbatas pada credit transfer, joint degree, double degree dan 

cultural exchange, namun juga diperuntukkan bagi mahasiswa, baik S1, S2 

maupun S3. Skema kerjasama dikembangkan melalui penyiapan beasiswa 

penuh, bebas tuition fee dan private student. 

Perluasan wilayah asal mahasiswa disertai dengan program penyelenggaraan 

kelas bagi mahasiswa asing berbahasa Inggris akan dikembangkan pada bidang 

unggulan institusi. Kegiatan ini dilaksanakan berbasis kerjasama dengan 

perguruan tinggi di kawasan Asia Tenggara, Asia, dan luar Asia. 

Dalam rangka melaksanakan program ini sedang dirintis kerjasama dengan 

berbagai lembaga pendidikan di kawasan Asia Tenggara dan Asia, antara lain 

Fakultas Ekonomi dan bisnis melakukan kerjasama dengan beberapa Perguruan 

Tinggi di luar negeri di Asia Tenggara (University of San Carlos Philipina, 

Patani Thailand Selatan, USM Malaysia) melalui Student Exchange secara 

reciprocal. Fakultas MIPA menerima kunjungan mahasiswa Departemen Fisika 

USIM Malaysia dalam rangka saling memperkenalkan pemaparan kurikulum 

S1 dan S2 USIM Malaysia dan jurusan Fisika Fakultas MIPA UNEJ. Fakultas 

Ilmu Budaya juga membuka akses seluas-luasnya bagi mahasiswa domestik 
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dan mahasiswa asing. Pada saat ini di fakultas tersebut ada 14 mahasiswa dari 

negara Thailand dan Madagaskar. Sedangkan Fakultas Kedokteran Gigi sedang 

mengadakan inisiasi kerjasama dengan Faculty of Dentistry Hiroshima 

University Jepang, juga Fakultas Farmasi sedang melakukan penjajakan ke 

University of San Carlos Filipina. 

 

3. Penguatan dan perluasan kerjasama antar universitas di kawasan Asia Tenggara 

dan Asia dalam penyelenggaraan Tridarma. 

Sebagai bagian yang tidak terlepas dari kegiatan kelompok peneliti dan 

kelompok pengabdian, akselerasi berupa penguatan kegiatan pendidikan, 

penelitian dan pengabdian yang berorientasi pada penguatan bidang-bidang 

unggulan di masing-masing fakultas dan jurusan dikembangkan. Sistem insentif 

kegiatan akademik berupa guest lecturer, seminar, conference dan workshop 

bersama, dengan melibatkan asosiasi bidang keilmuan/profesi.  

Fakultas Farmasimelaksanakan lecturer exchange program ke University of San 

Carlos (3 dosen farmasi UNEJ) pada bulan Pebruari 2016, melaksanakan 

Culture Immersion Program (14 mahasiswa USC ke Universitas Jember) pada 

tanggal 24Agustus - 2September 2016, melaksanakan lecturer exchange 

program di Fakultas Farmasi Universitas Jember (2 dosen farmasi USC) pada 

tanggal 24Agustus sampai dengan 2September 2016, dan melaksanakan 

International Conference on Medicine and Health Sciences (ICMHS). Fakultas 

Kedokteran Gigi juga sedang menginisiasi kerjasama dengan Graduate School 

of Dentistry, Tohoku University Jepang. Sedangkan Lembaga penelitian 

menjalin kerjasama penelitian dengan University of San Carlos (USC) dan 

University Sains Malaysia (USM). LPM juga melakukan kerjasama dengan 

KOMPAK (Australian Aid) dalam melaksanakan KKN Tematik Universitas 

Membangun Desa yang dilaksanakan di kab. Bondowoso. Dengan hasil adalah 

Rintisan pembentukan Sistem Informasi Desa pada 10 Desa di 2 Kecamatan  

yaitu Cerme dan Wringin Kabupaten Bondowoso. Fakultas Pertanian telah 

melakukan banyak kerjasama  kemitraan dalam riset, dan  publikasi  denagn 

intitusi pemerintah maupun perguruan tinggi di tingkat nasional maupun 

internasional. Kerjasama dengan universitas di tingkat asia maupun asia 

tenggara telah ada MoU sebanyak 8, sedangkan di tingkat nasional telah ada 

MoU sebanyak 10 diantaranya dengan kementerian pertanian, kementerian 

lingkungan hidup, dll. Fakultas Kedokteran telah mengadakan Seminar 

Internasional dengan pakar dari Jepang yaitu Prof. Akida dan Seminar 

Internasional berikutnya akan dilanjutkan pada bulan Nopember 2016. PSIK 

sedang merintis MOA antara PSIK dengan NCKU Taiwan. Fakultas MIPA 

telah mengadakan diskusi dengn Prof Ramaswamy School of Physics JNU 
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India untuk kerjasama riset dan telah dihasilkan kesepakatan awal sebelum 

MOU. 

 

4. Penguatan kerjasama luar negeri berbasis konsorsium.  

Sebagai kegiatan kerjasama rintisan dan trend saat ini, konsorsium menjadi 

pilihan bentuk kerjasama. Keterlibatan beberapa perguruan tinggi dalam dan 

luar negeri untuk menyelesaikan masalah secara terintegrasi dalam bidang 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Fokus 

kegiatan kerjasama didasari pada kekuatan riil yang sudah tumbuh 

berkembang di jurusan/program studi, disertai komitmen dan dukungan 

institusi dalam penyiapan anggaran berasaskan kesetaraan.  

FKG kerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas 

Jember dan School of Health Care ProfessionsUniversity of San Carlos  serta 

Faculty of Medicine and Health Sciences Universiti Sains Islam Malaysia 

dalam kegiatan ilmiah rutin setiap dua tahun sekali International Conference on 

Medical and Health Science (ICMHS). 

Lemlit membuka kerjasama dengan Universitas/Lembaga Penelitian Australia 

melalui kedutaan Australia di Indonesia dengan hasil menerima hibah 

penelitian dengan CSIRO-ARISA selama 3 tahun dan proposal dalam proses 

review akhirdengan Queensland University untuk program ACIAR. 

CDAST sedang mengadakan kerjasama antara lain : 1). International 

Collaborative Research with Institute for Protein Research  (IPR), Osaka 

University, Japan; 2). Kerjasama Penelitian dengan PT. Perkebunan Nusantara 

XI (Persero), Surabaya; 3). Penelitian bersama PT Mitra Tani; 4). Penelitian 

bersama KNU (Kyungpook National University). 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis melalui program S2 Ilmu Ekonomi menjadikan 

kerjasama luar negeri merupakan bagian penting bagi PS dalam rangka menuju 

world class, maka bertindak sebagai penyelenggara kegiatan seminar 

internasional “‘BIES” (Bulletin of Indonesian Economics Studies)yang 

merupakan kerjasama antara Australian National University (ANU) dengan 

Indonesia Project yang mengembangkan penelitian tentang masalah 

pembangunan di Indonesia ke depan diharapakan adanya kerjasama yg lebih 

luas baik dalam bidang pengembangan SDM melalui beasiswa studi lanjut di 

ANU maupun kesempatan bagi Dosen untuk menulis artikel yang dapat dimuat 

di BIES dengan hasil telah terselenggara seminar internasional “BIES” dalam 

kurun waktu 2 tahun terakhir yaitu tahun 2015 dan tahun 2016 pada bulan 

Nopember yang dimotori oleh PS MIE dengan melibatkan sepenuhnya 

mahasiswa dan Dosen PS MIE. 
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Tabel 2-5Realisasi Capaian Ind ikator Kinerja Sasaran Keenam 

 
 

 

Sasaran ini didukung 4 program kegiatan dan 2 indikator kinerja dengan hasil rata-

rata capaian kinerjannya 95.2%. Indikator kinerja yang mencapai bahkan melebihi 

target adalah : 1) jumlah kegiatan kerjasama luar negeri dalam bidang pendidikan 

double degree sebanyak 2 kegiatan atau 100%,  2) bidang joint degree sebanyak 2 

kegiatan atau 100%,  3) Sandwich program sebanyak 3 kegiatan atau 100%,  4) 

jumlah kegiatan kerjasama luar negeri  dalam bidang penelitian ber output , 

publikasi sebanyak 7 publikasi dari target 6 publikasi atau tercapai sebesar 116%,  

2) produk paten sebanyak 1 paten dari target 0 paten (100%). Sedangkan yang 

belum mencapai target dalam sasaran ke-6 ini hanya 1 indikator kinerja, yaitu 

jumlah kerjasama luar negeri dalam bidang pendidikan untuk transfer kredit dari 

target yang dicanangkan dalam renstra sebesar 2 kegiatan namun yang tercapai 

pada tahun 2016 ini hanya sebanyak 1 kegiatan atau 50%. 

 

7. Sasaran terwujudnya organisasi tatakelola yang transparan dan akuntabel. 

Dalam sasaran ke-7 ini didukung oleh 6 program, yaitu : 1) Pengembangan 

kapasitas, kapabilitas, dan karier berbasis meritokrasi dalam mewujudkan 

profesionalitas dosen dan tenaga kependidikan 2) Pengembangan dan 
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optimalisasi sumber daya dan aset dalam mewujudkan lulusan cendekia, karya dan 

produk prima 3) Pengembangan area kampus yang hijau dan ramah lingkungan 

untuk menunjang academic atmosphere 4) Penguatan tatakelola berbasis 

manajemen mutu, budaya internal audit melalui sistem informasi manajemen 

terpadu 5) Penguatan daya saing dan tanggung jawab sosial (social responsibility) 

institusi melalui jejaring alumni dan 6) Pengembangan kelembagaan dalam bentuk 

penambahan jumlah fakultas dan program studi baru 

 

1. Pengembangan kapasitas, kapabilitas, dan karier berbasis meritokrasi 

dalam mewujudkan profesionalitas dosen dan tenaga kependidikan.  

Pengembangan tenaga pendidikan dan tenaga kependidikan, perlu penataan 

yang mengarah pada peningkatan kinerja. Penyiapan tupoksi dan 

derivasinya berupa Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan menjadi ukuran 

baku dalam pengukuran indeks kinerja. Reward dan punishment 

dikembangkan agar muncul kepastian karier tenaga pendidikan dan tenaga 

kependidikan. Kepastian tersebut perlu mendapat dukungan sistem 

penilaian yang adil dan transparan. Program penguatan sistem informasi 

kepegawaian diprioritaskan untuk menginventarisasi dan mengolah kinerja 

disertai dengan monitoring dan pengambilan keputusan pengembangan 

karier,reward, dan punishment.  

Telah dilakukan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kompetensi tenaga 

pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga fungsional lainnya melalui 

diklat pengembangan, diklat teknis, dan studi lanjut ke jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi yaitu : (1) Diklat Teknis : Diklat Teknis Keprotokolan, 

Diklat Teknis Manajemen Persuratan, Diklat Teknis Ketatausahaan, Diklat 

Teknis Kehumasan, Diklat Teknis Kearsipan, Dilat Teknis Analis Organisasi 

dan Pengembangan Kelembagaan, Diklat Teknis Analisis Manajemen dan 

Pemecahan Masalah, Diklat Teknis Analisis Manajemen Pemecahan Masalah 

dan Pengambilan Keputusan, Diklat Teknis Pemanfaatan Barang, Diklat Teknis 

Pengelolaan Arsip Berbasis TI , Diklat Teknis Analisis Jabatan, Diklat 

Peningkatan Kemampuan Manajemen Kepegawaian, Diklat Teknis Pengusulan 

Kenaikan Pangkat SAPK BKN, Diklat Disiplin Pegawai, Diklat Akuntabilitas 

Instansi Pemerintah, Diklat Teknis Pengadaan Barang/Jasa, Diklat Fungsional 

Bendahara Pengeluaran, Diklat Fungsional Bendahara Penerimaan; (2) Diklat 

Fungsional Tertentu : Diklat Fungsional Analis Kepegawaian, Diklat Analis 

Kepegawaian Keahlian, Diklat Fungsional Penjenjangan Arsiparis Tingkat 

Dasar,  Diklat Fungsional Penjenjangan Arsiparis Tingkat Terampil, Diklat 

Fungsional Penjenjangan Arsiparis Tingkat Ahli, Diklat Fungsional PLP 

Tingkat Dasar, Diklat Fungsional PLP Tingkat Terampil, Diklat Fungsional 

PLP Tingkat Ahli, Diklat Fungsional Pustakawan Tingkat Dasar, Diklat 
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Fungsional Pustakawan Tingkat Terampil, Diklat Fungsional Pustakawan 

Tingkat Ahli, Diklat Fungsional Pranata Komputer Tingkat Dasar, Diklat 

Fungsional Pranata Komputer Tingkat Terampil, Diklat Fungsional Pranata 

Komputer Tingkat Ahli, Diklat Fungsional Pranata Humas Tingkat Dasar, 

Diklat Fungsional Pranata Humas Tingkat Terampil, Diklat Fungsional Pranata 

Humas Tingkat Ahli, Diklat Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran 

Tingkat Ahli, Diklat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Ahli; (3)Diklat 

Kepemimpinan : Diklat Kepemimpinan Tk. IV, Diklat Kepemimpinan Tk. III, 

dan Diklat Kepemimpinan Tk. II; (4) Melanjutkan ke Jenjang Studi S1/S2/S3 

bagi tenaga kependidikan. 

Tenaga Pendidik : Pelatihan Pedagogik Dasar/PEKERTI Tahap I, Pelatihan 

Pedagogik Lanjut/Aplied Approach (AA), Pelatihan Pedagogik 

Dasar/PEKERTI Tahap II (untuk Dosen Kontrak), Pelatihan Pedagogik 

Dasar/PEKERTI Tahap II (untuk Dosen Kontrak), Pelatihan Manajemen Stres 

dan Hipnoterapi, dan Melanjutkan ke Jenjang Studi S2/S3 bagi tenaga 

pendidik. 

 

2. Pengembangan dan optimalisasi sumber daya dan aset dalam mewujudkan 

lulusan cendekia, karya dan produk prima. 

Program ini difokuskan untuk menata sistem perencanaan kegiatan Tridharma 

yang didukung oleh data yang valid tentang kondisi sumberdaya dan aset 

institusi. Penataan diawali dengan kesiapan sistem informasi sarana prasarana 

dan aset yang menjadi instrumen bagi operator untuk pembaruan data. Data 

tersebut menjadi masukan bagi sistem perencanaan kegiatan akademik di 

semua jenjang. Keberhasilan kegiatan ini dapat mengefektifkan dan 

mengefisienkan seluruh daya dukung sarara prasarana untuk kegiatan 

Tridharma. 

 

3. Pengembangan area kampus yang hijau dan ramah lingkungan untuk 

menunjang academic atmosphere.Kondisi ini akan mewujudkan Green 

CampusUniversity.Untuk memperoleh kondisi tersebut, dilakukan beberapa 

upaya antara lain: penetapan  standar bangunan yang tidak lagi menggunakan 

lahan luasdan bangunan vertikal; pengembangan Agrotechnopark sebagai 

pengendali taman kampus, kebun bibit, dan sebagai lahan training center 

sebagai wujud miniatur pertanian industrial; dan pengembangan sumber air 

bersih dan pengelolaan limbah menjadi prioritas disertai dengan membangun 

budaya hidup bersih di wilayah kampus. 

Sebagai upaya mendukung terwujudnya Unej sebagai Green Campus 

University, kehadiran Agrotechnopark menjadi salah satu supporting unit yang 

penting. Lokasi Agrotechnopark yang strategis di tengah kampus, selain 
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berperan sebagai pendukung dan pengendali taman kampus juga berperan 

sebagai visitor plot pengembangan berbagai jenis tanaman yang dapat 

digunakan sebagai penunjang berbagai kegiatan. Selain mengembangkan lokasi 

ditengah kampus, Agrotechnopark  secara bertahap juga terus berbenah 

mengembangkan kebun Agrotechnopark Jubung, menjadi kawasan hijau dan 

asri. Kawasan tersebut kedepannya akan menjadi kawasan yang nyaman, aman 

dan ramah lingkungan sehingga mampu memunculkan suasana yang kondusif 

bagi civitas akademik mengembangkan berbagai kegiatan tridarma. Dengan 

hasil : (1) Peningkatan jenis dan jumlah koleksi tanaman pendukung visitor plot 

dan taman kampus, (2) Perluasan kawasan hijau di kebun agrotechnopark 

Jubung (1 hekter wahana edukasi tanaman obat dan 2,5 hektar tanaman buah), 

dan (3) Tersusunnya rencana induk (master plan) sebagai dasar pengembangan 

kawasan Agrotechnopark Jubung sampai tahun 2020 melalui dana IDB. 

Juga dalam rangka melaksanakan program pengembangan green campus 

dilakukan antara lain: (1) Pembuatan taman hijau di seluruh lingkungan 

kampus UNEJ, (2) Pembangunan Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang memadai 

guna menciptakan kampus yang bersih, rapi, tertata, dan ramah lingkungan, (3) 

Pembuatan gasebo dan bangku-bangku taman di sekitar lingkungan kampus 

UNEJ, (4) Peningkatan konservasi sumberdaya air, (5) Pembuatan kolam 

resapan, (6) Pembuatan system  pengolahan sampah, dan (7) Pembuatan sumur-

sumur resapan sebagai tempat penampungan air hujan. 

 

4. Penguatan tatakelola berbasis manajemen mutu, budaya internal audit 

melalui sistem informasi manajemen terpadu.  

Program ini ditujukan untuk memperkuat tatakelola yang membutuhkan 

keintegrasian sehingga output sistem menjadi basis dalam pengambilan 

keputusan. Program difokuskan pada penataanpangkalan data, mahasiswa, 

staf dan sumberdaya lainnya, dengan proses pelaksanaan kegiatan akademik 

(SIAKAD), keuangan (SIMKEU), kepegawaian (SIMPEG), dan sarana 

prasarana (SINAPRA) serta Perpustakaan. Sistem juga akan dilengkapi 

dengan Sistem Informasi Kerjasama, Sistem Informasi Alumni, dan Sistem 

informasi Bisnis. Pelaksanaan sistem manajemen mutu juga akan terus 

diperkuat, dengan membudayakan audit internal, pelaksanaan desk evaluation 

akan diintegrasikan dengan sistem informasi akademik, sedangkan kualitas 

substansi pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat 

dilakukan dengan monitoring dan evaluasi melalui visitasi tim auditor.  

5. Penguatan daya saing dan tanggung jawab sosial (social responsibility) 

institusi melalui jejaring alumni.  

Program ini merupakan penguatan akses dan kontribusi institusi sebagai 

tanggung jawab sosial institusi kepada masyarakat sekitar. Jejaring alumni 
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merupakan mata rantai yang terikat kuat dalam kultur keluarga institusi.  

Perluasan peran alumni di berbagai tempat dan posisi baik di dalam maupun di 

luar negeri menjadi agen kerjasama. UNEJ akan mengambil peran sebagai 

pembina untuk perguruan tinggi di wilayah eks-keresidenan Besuki dan wilayah 

lain yang masuk dalam coverage alumni. Alumni akan dilibatkan secara aktif 

dalam kegiatan akademik untuk meningkatkan daya saing lulusan, selain 

kerjasama dalam mendukung sumberdaya institusi. 

6. Pengembangan kelembagaan dalam bentuk penambahan jumlah fakultas dan 

program studi baru. 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat dinamis mendorong 

pergerakan industri dan lapangan kerja. UNEJ mengantisipasi dengan membuka 

dan memperluas program studi baru khusus program studi hilir. Perkembangan 

ini juga dipayungi dengan pembukaan fakultas baru sebagai basis ruang 

berkembangnya rumpun ilmu yang prioritas UNEJ. Program Studi yang dibentuk 

dalam rangka pengembangan kapasitas pengelolaan pendidikan di Universitas 

Jember ada 5 program studi baru yang telah mendapatkan ijin dari Kementrian 

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yaitu Program Studi Proteksi Tanaman 

Program Sarjana berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan 

Pendidikan Tinggi Nomor 324/KPT/I/2016 tanggal 13 September 2016, Program 

Studi Sains (Ilmu) Tanah Program Sarjana berdasarkan Keputusan Menteri Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 246/KPT/I/2016 tanggal 29 Agustus 

2016, Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor, Program Studi Ilmu 

Manajemen Program Doktor dan Program Studi Ilmu Pertanian Program Doktor 

berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 

301/KPT/I/2016 tanggal 31 Agustus 2016. 

Sasaran ini didukung 6 program kegiatan dan 7 indikator kinerja, dengan rata-rata 

hasil capaiannya adalah 123%. Adapun indikator kinerja yang capaiannya  (100%)  

atau lebih adalah sebagai berikut : 1) prosentase ketersediaan perangkat perencanaan, 

a. Integrasi Renstra dan RKAKL di institusi sebesar 100%, b. Renstra dan Rencana 

Kerja jurusan/prodi di fakultas sebesar 100% dari target 40% atau tercapai sebesar 

(250%), c. Renstra dan RKAKL di lembaga sebesar 100% dari target 40% atau 

tercapai sebesar (250%), d. Renja dan RKAKL di biro sebesar 100% dari target 40% 

atau tercapai sebesar (250%), e. Renja dan RKAKL di UPT sebesar 100% dari target 

40% atau tercapai sebesar (250%). 2) Laporan akuntabilitas, a. LAKIP unit kerja 

sebesar 100% dari target 100%, b. LAKIP UNEJ berdasarkan LAKIP unit kerja 

sebesar 100% dari target 100%. 3) Pengakuan kinerja tatakelola, a. Mendapatkan 

sertifikasi ISO dan sejenisnya sebesar 15% dari target 33% atau tercapai sebesar 

(45,5%), b. Persentase konsistensi/akurasi output kerja SPI dengan Irjen/BPK 

sebesar 90% dari target 80% atau tercapai sebesar (112,5%). 4) Hasil audit, a. 

5)Rata-rata waktu (tahun) kenaikan pangkat tenaga pendidikan, a. Pada Asisten Ahli 
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sebesar 3,80 tahun dari target 3,85 tahun atau tercapai sebesar (98,7%), b. Pada 

Lektor sebesar 5,90 tahun dari target 5,9 tahun atau tercapai sebesar (100%), c. Pada 

Lektor Kepala sebesar 6,10 tahun dari target 6,2 tahun atau tercapai sebesar (98,4%), 

d. Pada Profesor sebesar 6,70 tahun dari target 6,7 tahun atau tercapai sebesar 

(100%). 6) Rata-rata waktu (tahun) kenaikan pangkat tenaga pendidikan, a. Pada Gol 

I sebesar 4 tahun dari target 4 tahun atau tercapai sebesar (100%), b. Pada Gol II 

sebesar 3,87 tahun dari target 3,87 tahun atau tercapai sebesar (100%), c. Pada Gol 

III sebesar 3,90 tahun dari target 3,92 tahun atau tercapai sebesar (99,5%), d. Pada 

Gol IV sebesar 5,20 tahun dari target 5,25 tahun atau tercapai sebesar (99%). 7) 

Pengembangan Kelembagaan dalam bentuk penambahan jumlah fakultas dan 

program studi baru, a. Jumlah fakultas sebesar 13 prodi dari target 13 prodi atau 

tercapai sebesar (100%), b. Jumlah prodi sebesar 85 prodi dari target 80 prodi atau 

tercapai sebesar (106,3%). 

Untuk mewujudkan amanah MP3EI (Masterplan for Acceleration and Expansion of 

Indonesia's Economic Development), Universitas Jember dituntut untuk membuka 

beberapa program studi keteknikan diantaranya pada saat ini telah ada 3 (tiga) Prodi 

Program Sarjana (S1) sudah disetuju Kementerian Ristekdikti dimana SK persetujuan 

masih dalam proses, antara lain prodi (1) S1 Pendidikan Geografi pada FKIP, (2) S1 

Perencanaan Wilayah dan Kota, dan (3) S1 Teknik Kimia pada Fakultas Teknik, serta 

1 (satu) Program Profesi Keinsinyuran di Fakultas Teknik. 

 

Gambar 2-12 Perkembangan Jumlah Program Studi 
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Tabel 2-6 Realisasi Capaian Indikator Kinerja Sasaran Ketujuh  
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. 

Tabel 2-7 Rekapitulasi Capaian Sasaran Kinerja  
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BAB 3 PENDIDIKAN TINGGI DI INDONESIA 

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah 

yang mencakup yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dengan sistem terbuka. 

Aturan dasar pendidikan tinggi adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, sedangkan aturan tentang penyelenggaraan 

pendidikan tinggi adalah Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang 

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi dan peraturan-

peraturan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tinggi.  

3. 1  TujuanPendidikanTinggi 

Tujuan Pendidikan Tinggi tercantum di dalam Undang-undang RI Nomor 12 

Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pada pasal 5 menegaskan bahwa tujuan 

pendidikan tinggi adalah: 

1. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa; 

2. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi 

untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;  

3. dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan 

bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan  

4. terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian 

yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa.  

3. 2  Jenis, Bentuk, dan Program Pendidikan Perguruan Tinggi  

Setiap perguruan tinggi dapat menyelenggarakan jenis kegiatan: (i) pendidikan 

akademik, (ii) pendidikan profesi, dan atau (iii) pendidikan vokasi. Pendidikan tinggi 

dapat menyelenggarakan program: (i) diploma pada pendidikan vokasi (ii) sarjana; 

sarjana dan magister; atau sarjana, magister, dan doktor pada pendidikan akademik, dan 

atau (iii) spesialis dan atau profesi pada pendidikan profesi. Pendidikan tinggi dapat 

berbentuk: (i) akademi, (ii) politeknik, (iii) sekolah tinggi, (iv) institut, atau (v) 

universitas. Penjelasan secara rinci bentuk-bentuk pendidikan tinggi sebagaiberikut.  

1. Politeknik adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi 

dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. 
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2. Akademi menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam suatu cabang 

ilmu atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian tertentu. 

3. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan 

akademik dan atau vokasi dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu dan jika 

memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.  

4. Institut adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan 

atau pendidikan vokasi dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan 

atau seni serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.  

5. Universitas adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik 

dan atau pendidikan vokasi dalam sejumlah ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau 

seni serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.  

Program studi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan 

mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam sebagian atau satu 

bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga. Jurusan atau nama lain 

yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam satu 

rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga. Fakultas atau 

nama lain yang sejenis adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat 

dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan 

akademik, vokasi, atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, dan/atau olahraga. 

3. 3  Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan 

Otonomi Keilmuan 

Pimpinan perguruan tinggi wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap 

anggota sivitas akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar 

akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan. 

Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi 

keilmuan, setiap anggota sivitas akademika harus: 

1. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik 

perguruan tinggi yang bersangkutan; 

2. mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, 

negara, dan kemanusiaan; 

3. bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya 

pada diri sendiri atau orang lain; 

4. melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai agama, nilai etika, 

dan kaidah akademik; dan 

5. tidak melanggar hukum serta tidak mengganggu kepentingan umum. 
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Kebebasan akademik dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan atau olahraga melalui kegiatan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkualitas dan 

bertanggung jawab. Kebebasan mimbar akademik merupakan kebebasan setiap anggota 

sivitas akademika dalam menyebarluaskan hasil penelitian dan menyampaikan 

pandangan akademik melalui kegiatan perkuliahan, ujian sidang, seminar, diskusi, 

simposium, ceramah, publikasi ilmiah, dan pertemuan ilmiah lain yang sesuai dengan 

kaidah keilmuan. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik merupakan tanggung jawab 

dari: 

1. setiap anggota sivitas akademika yang terlibat; 

2. perguruan tinggi atau unit organisasi di dalam perguruan tinggi apabila perguruan 

tinggi atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya;  

3. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dilandasi etika serta 

norma/kaidah keilmuan.  

Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dilaksanakan sesuai dengan 

otonomi perguruan tinggi, dengan tujuan untuk:  

1. melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;  

2. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, 

dan budaya bangsa dan negara Indonesia; 

3. menambah dan atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara 

Indonesia; dan 

4. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia. 

3. 4  Perguruan Tinggi sebagai Masyarakat dan Institusi Ilmiah  

Dalam sistem pendidikan nasional, perguruan tinggi menyandang dua 

kedudukan, yaitu sebagai masyarakat dan institusi ilmiah. Dua kedudukan tersebut 

harus dijaga terutama oleh sivitas akademika agar dapat mencapai fungsi dan realisasi 

tujuan pendidikan tinggi. Uraian dua kedudukan tersebut sebagaiberikut.  

3.4.1.  Perguruan Tinggi sebagai Masyarakat Ilmiah 

Masyarakat ilmiah merupakan kategori masyarakat yang warganya memiliki 

sifat ingin mengetahui segala fenomena yang ada dengan melakukan kegiatan 

pengkajian secarailmiah dalam berbagai bidang ilmu agar diperoleh kebenaran yang 

teruji sesuai dengan metode ilmu pengetahuan yang bersangkutan.Ciri-ciri masyarakat 

ilmiah antara lain: kritis, objektif, analitis, kreatif dan konstruktif, bebas dari prasangka, 

kesejawatan/kemitraan khususnya di antara sivitas akademika, dialogis, memiliki dan 

menjujung tinggi norma dan susila akademik serta tradisi ilmiah, dan dinamis yang 

berorientasi pada masadepan.  
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Dalam masyarakat ilmiah, meto dedan proses belajar-mengajar yang 

dipergunakan berbeda dengan yang ada di sekolah dasar dan sekolah menegah yang 

lebih bersifa tarahan (course). Dosen dan mahasiswa sebagai sivitas akademika dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan lebih bersifat dialogis (discourse). Pada masyarakat 

ilmiah dikenal tradisi dan regulasi. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak 

terpisahkan dalam mengatur tatatertib di kampus. 

Tradisi memberi kemantapan pada kehidupan akademik di kampus sedangkan 

regulasi dirumuskan demi penyesuaian dan pengendalian dari waktu kewaktu, tertib di 

kampus akan terpelihara bilamana tradisi dan aturan yang berlaku dijadikan pedoman 

perilaku warga kampus. Setiap masyarakat akademik memiliki tradisi dan aturan 

dengan sejarah (asalmula) masyarakat kampus. Semakin kukuh tradisi akademik dalam 

suatu almamater, semakin kurang diperlukan aturan tambahannya. Oleh karena itu, 

apabila dalam suatu almamater telah tertanam tradisi yang mantap, perilaku warganya 

berpedoman pada kaidah-kaidah yang merupakan pengejawantahan tradisi yang 

bersangkutan. Dalam hal ini, tradisi lebih banyak ditentukan oleh nilai norma dan etika 

yang mengatur sikap dan perilaku warganya antara lain: 

a. tidak pernah merasa sebagai orang atau kelompok yang paling benar; 

b. membuka diri terhadap kritik yang datang dari sesama akademisi atau pihak lain;  

c. selalu tercipta suasana dialogis antara dosen dan mahasiswa dalam proses belajar-

mengajar. 

3.4.2.  Perguruan Tinggi sebagai Institusi Ilmiah 

Institusi ilmiah adalah cerminan dari perguruan tinggi dengan unsur-unsur 

dalam kelembagaannya dan berbagai kegiatan fungsionalnya untuk menghasilkan 

keluaran tridharma (pengajaran, penelitian dan pengabdian). Untuk pelaksanaan 

penelitian dibedakan berdasarkan bentuk perguruan tingginya sebagai berikut.  

1. Universitas, institut, dan sekolah tinggi wajib melaksanakan penelitian dasar, 

penelitian terapan, penelitian pengembangan, dan atau penelitian industri.  

2. Akademi dan politeknik wajib melaksanakan penelitian terapan, penelitian 

pengembangan, dan atau penelitian industri.  

Penelitian dilaksanakan untuk: 
a. mencari dan atau menemukan kebaruan kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, dan atau olahraga. 
b. menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode, dan/atau model yang sudah 

menjadi kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan atau olahraga. 
Kegiatan penelitian tersebut dilaksanakan oleh dosen dan atau mahasiswa 

dengan mematuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi 

keilmuan. Hasil penelitian harus dipublikasikan pada terbitan berkala ilmiah dalam 

negeri terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional yang diakui Kementerian.  

Hasil penelitian perguruan tinggi diakui sebagai penemuan baru setelah dimuat 

dalam terbitan berkala ilmiah terakreditasi yang diakui Kementerian dan atau 
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mendapatkan hak kekayaan intelektual, dan hasil penelitian perguruan tinggi yang 

dilaksanakan oleh dosen dimanfaatkan untuk memperkaya materi pembelajaran mata 

kuliah yang relevan. 

Agar perguruan tinggi sebagai institusi ilmiah dapat menyelenggarakan 

kegiatan ilmiah maka disusun beberapa unsur yang ada pada perguruan tinggi sebagai 

berikut. 

a. Dewan Penyantun yang terdiri atas tokoh masyarakat, diadakan untuk ikut 

mengasuh dan membantu dalam memecahkan permasalahan perguruan tinggi. 

Keanggotaan dan kepengurusannya dipilih oleh dan dari anggota dewan 

penyantun. 

b. Pimpinan perguruan tinggi sebagai penanggung jawab dalam pengelolaan 

perguruan tinggi. Di samping melaksanakan arahan dan kebijaksanaan umum, 

juga menetapkan peraturan norma dan tolak ukur penyelenggaraan perguruan 

tinggi atas dasar keputusan senat perguruan tinggi. Pimpinan perguruan tinggi 

terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor untuk universitas atau institut. Masing-

masing Wakil Rektor membidangi: kegiatan adminstrasi akademik, keuangan 

dan umum, kemahasiswaan, kerjasama antar instansi, perencanaan dan 

informasi.  

c. Tenaga kependidikan di perguruan tinggi terdiri atas dosen dan tenaga 

penunjang akademik. Dosen adalah tenaga pendidik berdasarkan pendidikan 

dan keahliannya diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas 

utama mengajar pada peguruan tinggi yang bersangkutan. Dosen berdasarkan 

statusnya terdiri atas : dosen biasa, dosen luar biasa, dan dosen tamu. Tenaga 

penunjang akademik adalah tenaga berdasarkan pendidikan dan keahliannya, 

diangkat oleh penyelenggara perguruan tinggi dengan tugas utama sebagai 

peneliti pengembang pendidikan, pustakawan, laborat, dan teknisi sumber 

belajar. 

d. Senat adalah badan normatif dan merupakan lembaga perwakilan tertinggi di 

perguruan tinggi dan di lingkungan fakultas. Senat di perguruan tinggi terdiri 

atas : senat universitas/institut, sekolah tinggi, akademik, dan politeknik. Senat 

universitas/institusi terdiri atas: para guru besar, pimpinan, para dekan, dan 

wakil dosen. Rektor sebagai ketua senat dan dibantu sekretaris yang dipilih dari 

para anggota senat. 

Tugas pokok Senat Perguruan Tinggi dideskripsikan sebagai berikut: 

1) merumuskan kebijaksanaan akademik dan pengembangan perguruan tinggi; 

2) merumuskan kebijaksanaan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta 

kepribadian sivitas akademika; 

3) merumuskan norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;  

4) memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan 

belanja perguruan tinggi yang duajukan oleh pimpinan perguruan tinggi;  
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5) menilai pertanggungjawaban perguruan tinggi atas kebijaksanaan yang telah 

ditetapkan; 

6) merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar 

akademik, dan otonomi keilmuan pada perguruan tinggi yang bersangkutan;  

7) memberikan pertimbangan kepada penyelenggara perguruantinggi berkenaan 

dengan calon-calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi 

Rektor/Ketua/DirekturPerguruanTinggidanDosen yang dicalonkan memang 

kujabatan akademik di atasLektor; 

8) menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika; 

9) mengukuhkan pemberian gelar Doktor Kehormatan pada universitas/ institut 

yang memenuhi persyaratan. 

Dalam penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan oleh: 

a. Pelaksanaan akademik di bidang pendidikan dapat berbentuk fakultas, jurusan, dan 

laboratorium dengan fungsi utamanya untuk melaksanakan tridarma perguruan 

tinggi.  

Keluaran perguruan tinggi dalam bentuk tridarma sebagai berikut.  

1) Pendidikan Pengajaran : lulusan perguruan tinggi dan peningkatan produktivitas 

masyarakat karena terlibatnya lulusan dalam proses produksi. 

2) Penelitian : pengetahuan ilmu dan teknologi baru serta nilai tambah (dalam arti 

luas) yang terjadi karena penyebarluasan hasil penelitian. 

3) Pengabdian kepada Masyarakat : pengetahuan dan pelaksanaan kegiatan 

pembangunan di masyarakat serta peningkatan kepercayaan dan kehendak 

masyarakat untuk melibatkan perguruan tinggi dalam masalah pembangunannya. 

b. Unsur pelaksanaan administrasi merupakan perangkat yang menyelenggarakan 

keseluruhan pelayanan teknis dan adminstrasi yang diperlukan dalam pengolahan 

sumberdaya dan pengelolaan program. Keseluruhan pelayanan teknis dan 

administrasi tersebut terbagi dalam sejumlah biro, yaitu: Biro Adminstrasi 

Akademik, Biro Keuangan, Biro Adminstrasi Umum, Biro Administrasi 

Kemahasiswaan, dan Biro Administrasi Perencanaan dan Sistem Informasi.  

c. Unsur penunjang adalah bentuk satuan organisasi yang berfungsi sebagai penunjang 

pelaksanaan akademik di perguruan tinggi. Unsur penunjang sering disebut dengan 

pelaksana teknis (UPT), antara lain : UPT Perpustakaan, UPT Teknologi Informasi, 

UPT Pusat Bahasa, UPT Kebun Percobaan/Laboratorium, dan lain-lain. 

3. 5  Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi 

1. Pendidikan tinggi adalah kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan 

untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki 

kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menyiapkan, menerapkan, 
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mengembangkan, dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau 

kesenian. 

2. Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan 

tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, danuni 

versitas. 

3. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian dan diselenggarakan oleh sekolah 

tinggi, institut, danuniversitas. 

4. Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota 

masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam menerapkan, 

mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian, serta 

menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf 

kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.  

5. Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana, program magister, dan program 

doktor.  

6. Program sarjana diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi: 

a. menguasai dasar-dasar ilmiah dan keterampilan bidang keahlian tertentu 

sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan, dan merumuskan cara 

penyelesaian masalah di bidangnya; 

b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang 

keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan masyarakat dengan sikap 

dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama; 

c. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri baik berkarya di 

bidang keahliannya maupun dalam kehidupan bersama di masyarakat; 

d. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian 

yang merupakan keahliannya.  

7. Program magister diarahkan pada hasil lulusan dengan ciri-ciri: 

a. mempunyai kemampuan untuk mengembangkan dan memutakhirkan IPTEKS 

dengan cara menguasai dan memahami pendekatan, metode, kaidah ilmiah yang 

disertai keterampilan penerapannya; 

b. mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya 

melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah;  

c. mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang 

ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, 

kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa. 

8. Program doktor diarahkan pada hasil lulusan dengan kualifikasi:  

a. mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan atau 

kesenian baru dalam bidang keahliannya melalui penelitian;  

b. mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan 

program penelitian; 
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c. mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di 

bidang keahliannya. 

9. Pendidikan profesional bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota 

masyarakat yang memiliki kemampuan profesional dalam menerapkan, 

mengembangkan, dan menyebarluaskan teknologi dan atau kesenian serta 

mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat 

dan memperkaya kebudayaan nasional.  

10. Pendidikan profesional terdiri atas program Diploma I, Diploma II, Diploma III, 

dan Diploma IV. 

11. Program Diploma I diarahkan pada lulusan yang mempunyau kemampuan dalam 

melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau memecahkan masalah yang 

sudah akrab sifat-sifat konstektualnya di bawah bimbingan. 

12. Program Diploma II diarahkan pada lulusan yang mempunyai kemampuan dalam 

melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin, atau memecahkan masalah yang 

sudah akrab sifat-sifat dan kontekstualnya secara mandiri, baik dalam bentuk 

pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya. 

13. Program Diploma III diarahkan pada lulusan yang mempunyai kemampuan dalam 

bidang kerja yang bersifat rutin baik yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun 

kontekstualnya, baik secara mandiri dalam pelaksanaanya maupun tanggungjawab 

pekerjaannya, dan mampu melaksanakan pengawasan serta bimbingan atas dasar 

ketrampilan manajerial yang dimilikinya. 

Program Diploma IV diarahkan pada lulusan yang mempunyai kemampuan 

dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks dengan dasar kemampuan profesional 

tertentu, termasuk keterampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan 

masalah dengan tanggung jawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki keterampilan 

manajerial, dan mampu mengikuti perkembangan pengetahuan serta teknologi dalam 

bidang keahliannya. 
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BAB 4 MODEL PEMBELAJARAN DAN STRATEGI BELAJAR 

DI PERGURUAN TINGGI 

4. 1  Kondisi Pembelajaran Saat Ini 

Aktivitas belajar pada setiap jenjang pendidikan baik pada tingkat SLTP, 

SLTA, maupun perguruan tinggi, memiliki makna dan arah yang sama, yaitu ditujukan 

untuk memperoleh kecakapan kognitif, afektif, psikomotor, dan kecakapan hidup (life 

skills) yang baru. Namun demikian, belajar di jenjang perguran tinggi (PT) dan di 

jenjang di bawahnya, meskipun secara substansial tidak berbeda, secara khusus terdapat 

beberapa perbedaan. Faktor-faktor penyebab perbedaan tersebut antara lain usia, 

kematangan, dan biologis. 

Dipandang dari faktor usia, psikologis, dan biologis, mahasiswa tidak lagi 

dipandang sebagai anak-anak tetapi lebih ditempatkan sebagai subjek yang sudah 

matang dan dewasa. Ketika memasuki PT, mahasiswa rata-rata telah berusia tujuh belas 

tahun ke atas. Usia tersebut dapat dikategorikan sebagai batas usia dewasa. Secara 

psikologis, mahasiswa telah memiliki kemampuan untuk memahami dan mengarahkan 

diri sendiri, tidak terikat atau bergantung pada orang lain, dapat bertanggung jawab 

terhadap segala tindakannya sendiri, dan dapat mengambil keputusan sendiri.  

Pengakuan perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa memiliki implikasi penting 

pada proses pembelajaran (perkuliahan) yang digunakan oleh PT, yaitu dengan 

pendekatan pendidikan orang dewasa. 

Bila ditinjau esensinya , pergeseran pembelajaran adalah pergeseran paradigma, 

yaitu paradigma dalam cara kita memandang pengetahuan, paradigma belajar dan 

pembelajaran itu sendiri. Paradigma lama memandang pengetahuan sebagai sesuatu 

yang sudah jadi, yang tinggal dipindahkan ke orang lain/mahasiswa dengan istilah 

transfer of knowledge. Paradigma baru, pengetahuan adalah sebuah hasil konstruksi 

atau bentukan dari orang yang belajar. Sehingga belajar adalah sebuah proses mencari 

dan membentuk/ mengkonstruksi pengetahuan, jadi bersifat aktif, dan spesifik caranya. 

Sedangkan dengan paradigma lama belajar adalah menerima pengetahuan, pasif, karena 

pengetahuan yang telah dianggap jadi tadi tinggal dipindahkan ke mahasiswa dari 

dosen, akibatnya bentuknya berupa penyampaian materi (ceramah). 

Konsekuensi paradigma baru adalah dosen hanya sebagai fasilitator dan 

motivator dengan menyediakan beberapa strategi belajar yang memungkinkan 

mahasiswa (bersama dosen) memilih, menemukan dan menyusun pengetahuan serta 

cara mengembangkan ketrampilannya (method of inquiry and discovery). Dengan 

paradigma inilah proses pembelajaran (learning process) dilakukan.  
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Model pembelajaran yang selama ini dilakukan yaitu model pembelajaran 

konvensional (faculty teaching) atau yang dikenal dengan Teacher Centre Learning 

(TCL) seperti model kuliah mimbar, kental dengan suasana instruksional dan dirasa 

kurang sesuai dengan dinamika perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

demikian pesat. Lebih dari itu kewajiban pendidikan dituntut untuk juga memasukkan 

nilai-nilai moral, budi pekerti luhur, kreatifitas, kemandirian dan kepemimpinan, yang 

sangat sulit dilakukan dalam sistim pembelajaran yang konvensional, dimana 

kompetensi soft skill tersebut sangat membantu lulusan untuk berhasil dalam dunia 

kerja. Sistim pembelajaran konvensional kurang flexsibel dalam mengakomodasi 

perkembangan materi perkuliahan karena dosen harus intensif menyesuaikan materi 

dengan perkembangan teknologi terbaru. Kurang bijaksana jika perkembangan 

teknologi jauh lebih cepat dibanding dengan kemampuan dosen dalam menyesuaikan 

materi perkuliahan dengan perkembangan tersebut, karena dapat dipastikan lulusan 

akan memiliki kompetensi yang kurang (penguasaan pengetahuan /teknologi terbaru). 

Sehingga dengan latar belakang tersebut maka pola pembelajaran konvensional atau 

paradigma Faculty teaching ke Student-Centered Learning (SCL) sangat tepat untuk di 

implementasikan pada proses pembelajaran. 

4. 2  Proses Pembelajaran 

Komponen  pembelajaran meliputi input,  proses,  output,  outcome,  dan 

 impact. Input terdiri dari mahasiswa (dengan berbagai atribut yang melekat padanya), 

kurikulum, dan fasilitas (dosen, gedung, laboratorium, perpustakaan, dana). Proses 

pembelajaran melibatkan mahasiswa, dosen, staf pendukung, kurikulum, fasilitas, dan 

peluang. Output dapat diukur dari IPK, proporsi lulusan, lama studi, dan waktu tunggu 

untuk memperoleh pekerjaan. Outcome dicirikan oleh kriteria kompetensi lulusan yang 

harus dikuasai dan dilaksanakan olehnya; kriteria ini melekat pada tujuan pembelajaran 

dari masing-masing program studi. Impact dapat diukur, dilihat, atau digali dari 

komunitas, stake holders, maupun  alumni,  beberapa waktu  setelah  lulusan  bekerja. 

Walaupun sulit  diukur, dari output, outcome, dan impact dapat diambil manfaatnya 

untuk perbaikan mutu mahasiswa baru, kurikulum, fasilitas, serta proses pembelajaran 

itu sendiri.  

Proses pembelajaran harus mengacu pada tujuan pendidikan; sementara 

itu implementasi inovasi pendidikan harus mempertimbangkan tantangan (bukan 

hambatan) yang selalu muncul sebagai akibat dari upaya pencapaian tujuan pendidikan. 

Menurut Tiffin dan Rajasingham, tujuan pendidikan adalah  “ ….providing assistance 

to learners that enables them to achieve levels of development (and efficiency) that they 

would not be able to achieve by themselves”, dan tantangan pendidikan adalah “ 

…creating effective learning  environment  and  resources”. Sementara itu, pendidikan 
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mempunyai tujuan sosial, bukan semata-mata  pencapaian pengetahuan, ketrampilan, 

dan kemampuan tertentu yang bersifat individual.  

4. 3  Student Centered Learning (SCL) 

SCL merupakan strategi pembelajaran yang menempatkan  mahasiswa sebagai 

peserta didik (subyek) aktif dan mandiri, dengan kondisi psikologik sebagai adult  

learner, bertanggung  jawab  sepenuhnya  atas  pembelajarannya, serta mampu belajar 

beyond the classroom. Kelak, para alumni diharapkan memiliki dan menghayati 

karakteristik life-long  learning yang menguasai hard skills, soft skills, dan life-skills 

yang saling mendukung. Di sisi lain, para dosen beralih fungsi, dari pengajar menjadi 

mitra pembelajaran maupun sebagai fasilitator  (from mentor  in  the center  to guide on 

the side). 

Materi dan model   penyampaian pembelajaran dalam SCL secara lengkap 

meliputi 3  aspek, yaitu (a) isi ilmu pengetahuan (IPTEK),  (b) sikap  mental dan etika 

yang dikembangkan,  dan  (c) nilai-nilai yang diinternalisasikan  kepada para 

mahasiswa. Di dalam proses SCL terdapat hubungan “tarik-menarik” antara learner 

support dan learner control. 

Taksonomi intelligent tutoring systems meliputi hubungan fungsional 

dosen terhadap mahasiswa (tutor, penasihat, kritik, memberi bantuan, konsultan, agen) 

dan aktivitas dosen (mengajar, membimbing, memberi visualisasi, menjelaskan, 

memberi kritik, beradu pendapat, dan bahkan “menghambat ”). Memperhatikan 

taksonomi tadi maka dosen yang terlibat di dalam proses pembelajaran yang 

berorientasi SCL perlu memiliki kompetensi yang sesuai dengan proses yang sedang 

berjalan. Di lain pihak, penanggung jawab institusi terdepan perlu memperhatikan 

seluruh aspek yang terkait dan terlibat dalam proses pembelajaran (lihat gambar) agar 

seluruh kebijakan (policy) didasarkan untuk menjamin  terselenggaranya proses 

pembelajaran secara kondusif, efisien, dan efektif. Didalam proses SCL bukan hanya 

kompetensi dosen yang harus meningkat, tetapi perubahan paradigma dan mindset 

adalah merupakan hal utama. Berkaitan dengan perubahan mindset, Jordan & Spencer 

menyatakan bahwa  “… student-centered learning demands that not only that teachers 

are experts in their fields but also – and more importantly -that they understand how 

people learn”. Lebih jauh Harmon dan Hirumi menegaskan bahwa “ …because of new 

emerging technologies such as networking and rapid access to vast stores of 

knowledge, the students can become active seekers rather than passive  recipients to 

knowledge”. 

Gambaran lain tentang perbedaan antara traditional teaching (Teaching Centre 

Learning) dan Student-Centered Learning adalah sebagai berikut : 
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No TRADITIONAL 
TEACHING (Teaching Centre 

Learning) 

NEW LEARNING (Student Centre 
Learning) 

1 Transformasi pengetahuan dari 
dosen ke Mahasiswa. 

Mahasiswa aktif mengembangkan 
pengetahuan dan keterampilan yang 

dipelajari. 
2 Mahasiswa menerima 

pengetahuan secara pasif.  
Mahasiswa secara aktif terlibat dalam 
mengelola pengetahuan. 

3 Lebih menekankan pada 
penguasaan materi.  

Tidaj terfokus hanya pada penguasaan 
materi, tetapi juga mengembangkan sikap 

belajar (life long learning) 
4 Single Media. Multimedia. 
5 Fungsi dosen pemberi informasi 

utama dan evaluator. 

Fungsi dosen sebagai motivator, fasilitator 

dan evaluator. 
6 Proses pembelajaran dan 

penilaian dilakukan terpisah. 

Proses pembelajaran dan penilaian 

dilakukan berkesinambungan dan 
terintegrasi. 

7 Menekankan pada jawaban yang 

benar saja. 

Penekanan pada proses pengembangan 

pengetahuan. Kesalahan dapat digunakan 
sebagai sumber belajar. 

8 Sesuai dengan pengembangan 
ilmu dalam satu disiplin saja. 

Sesuai dengan pengembangan ilmu 
dengan pendekatan interdisipliner.  

9 Iklim belajar individual dan 

kompetitif. 

Iklim yang dikembangkan bersifat 

kolaboratif, suportif dan kooperatif. 
10 Hanya mahasiswa yang dianggap 

melakukan proses pembelajaran. 
Mahasiswa dan dosen belajar bersama 
dalam mengembangkan pengetahuan dan 

keterampilan. 
11 Perkuliahan merupakan bagian 

terbesar dalam proses 
pembelajaran. 

Mahasiswa melakukan pembelajaran 

dengan berbagai model pembelajaran 
SCL. 

12 Penekanan pada tuntasnya materi 

pembelajaran. 

Penekanan pada pencapaian kompetensi 

mahasiswa 
13 Penekanan pada bagaimana cara 

dosen melakukan pengajaran. 

Penekanan pada bagaimana cara 

mahasiswa melakukan pembelajaran. 
14 Cenderung penekanan pada 

penguasaan Hard-Skill 

Mahasiswa 

Penekanan pada pengusaan Hard Skill dan 
Soft Skill. 

  

Student-Centered Learning memiliki potensi untuk mendorong mahasiswa 

belajar lebih aktif, mandiri, sesuai dengan irama belajarnya masing-masing, sesuai 

dengan perkembangan usia peserta didik, irama belajar mahasiswa tersebut perlu 
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dipandu agar terus dinamis dan mempunyai tingkat kompetensi yang tinggi. Beberapa 

model pembelajaran SCL adalah sebagai berikut: 

4.3.1.  Small Group Discussion (SGD) 

Metode diskusi merupakan model pembelajaran yang melibatkan antara 

kelompok mahasiswa dan kelompok mahasiswa atau kelompok mahasiswa dan 

pengajar untuk menganalisa, menggali atau memperdebatkan topik atau 

permasalahan tertentu. 

Dengan metode ini pengajar harus, (1) membuat rancangan bahan diskusi 

dan aturan diskusi. (2) Menjadi moderator dan sekaligus mengulas pada setiap akhir 

sesi diskusi. Sedangkan mahasiswa (1) membentuk kelompok (5 -10) mahasiswa, 

(2) memilih bahan diskusi, (3) mempresentasikan paper dan mendiskusikannya di 

kelas. 

4.3.2.  Role-Play and Simulation 

Metode ini berbentuk interaksi antara dua atau lebih mahasiswa tentang 

suatu topik atau kegiatan dengan menampilkan simbol-simbol atau peralatan yang 

menggantikan proses, kejadian, atau sistem yang sebenarnya. Jadi dengan model ini 

mahasiswa mempelajari sesuatu (sistem) dengan menggunakan model. 

Dengan metode ini pengajar harus, (1) merancang situasi atau kegiatan yang 

mirip dengan sesungguhnya, bisa berupa; bermain peran, model, dan komputer, (2) 

Membahas kinerja mahasiswa. Sedangkan mahasiswa (1) mempelajari dan 

menjalankan suatu peran yang ditugaskan, (2) memperaktekan atau mencoba 

berbagai model yang telah disiapkan (komputer, prototife, dll). 

4.3.3.  Discovery Learning 

Metode ini berbentuk pemberian tugas belajar atau penelitian kepada 

mahasiswa dengan tujuan supaya mahasiswa dapat mencari sendiri jawabannya 

tampa bantuan pengajar. 

Dengan metode ini pengajar harus, (1) menyediakan data atau metode untuk 

menelusuri pengetahuan yang akan dipelajari mahasiswa, (2) memeriksa dan 

memberikan ulasan terhadap hasil belajar mahasiswa. Sedangkan mahasiswa (1) 

mencari, mengumpulkan, dan menyusun informasi yang ada untuk mendeskripsikan 

suatu pengetahuan yang baru, (2) Mempresentasikan secara verbal dan non verbal.  

4.3.4.  Self-Directed Learning 

Metode ini berbentuk pemberian tugas belajar kepada mahasiswa, seperti 

tugas membaca dan membuat ringkasan. 

Dengan metode ini pengajar harus, (1) memotivasi dan memfasilitasi 

mahasiswa, (2) memberikan arahan, bimbingan dan umpan balik kemajuan belajar 

mahasiswa. Sedangkan mahasiswa (1) merencanakan kegiatan belajar, 
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melaksanakan, dan menilai pengalaman belajar sendiri, (2) inisiatif belajar dari 

mahasiswa sendiri.  

4.3.5.  Cooperative Learning 

Pembelajaran koperatif sesuai dengan fitrah manusia sebagai makhluk sosial 

yang penuh ketergantungan dengan otrang lain, mempunyai tujuan dan tanggung 

jawab bersama, pembegian tugas, dan rasa senasib. Dengan memanfaatkan kenyatan 

itu, belajar berkelompok secara koperatif, mahasiswa dilatih dan dibiasakan untuk 

saling berbagi (sharing) pengetahuan, pengalaman, tugas, tanggung jawab. Saling 

membantu dan berlatih beinteraksi-komunikasi-sosialisasi karena koperatif adalah 

miniature dari hidup bermasyarakat, dan belajar menyadari kekurangan dan 

kelebihan masing-masing. 

Jadi model pembelajaran koperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan 

cara berkelompok untuk bekerja sama saling membantu mengkontruksu konsep, 

menyelesaikan persoalan, atau inkuiri. Menurut teori dan pengalaman agar 

kelompok kohesif (kompak-partisipatif), tiap anggota kelompok terdiri dari 4 – 5 

orang, mahasiswa heterogen (kemampuan, gender, karekter), ada control dan 

fasilitasi, dan meminta tanggung jawab hasil kelompok berupa laporan atau 

presentasi. 

Sintaks pembelajaran koperatif adalah informasi, pengarahan-strategi, 

membentuk kelompok heterogen, kerja kelompok, presentasi hasil kelompok, dan 

pelaporan.  

Dengan metode ini pengajar harus, (1) merancang dan memonitor proses 

belajar mahasiswa, (2) menyiapkan kasus atau masalah untuk diselesaikan 

mahasiswa secara berkelompok. Sedangkan mahasiswa (1) membahas dan 

menyimpulkan masalah atau tugas yang diberikan secara berkelompok (2) 

melakukan koordinasi dalam kelompok.  

4.3.6.  Contextual Learning (CL) 

Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dimulai dengan sajian 

atau tanya jawab lisan (ramah, terbuka, negosiasi) yang terkait dengan dunia nyata 

kehidupan mahasiswa (daily life modeling), sehingga akan terasa manfaat dari 

materi yang akan disajikan, motivasi belajar muncul, dunia pikiran mahasiswa 

menjadi konkret, dan suasana menjadi kondusif – nyaman dan menyenangkan. 

Prinsip pembelajaran kontekstual adalah aktivitas mahasiswa, mahasiswa melakukan 

dan mengalami, tidak hanya menonton dan mencatat, dan pengembangan 

kemampuan sosialisasi.  

Ada tujuh indokator pembelajarn kontekstual sehingga bisa dibedakan 

dengan model lainnya, yaitu modeling (pemusatan perhatian, motivasi, penyampaian 

kompetensi-tujuan, pengarahan-petunjuk, rambu-rambu, contoh), questioning 

(eksplorasi, membimbing, menuntun, mengarahkan, mengembangkan, evaluasi, 
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inkuiri, generalisasi), learning community (seluruh mahasiswa partisipatif dalam 

belajar kelompok atau individual, minds-on, hands-on, mencoba, mengerjakan), 

inquiry (identifikasi, investigasi, hipotesis, konjektur, generalisasi, menemukan), 

constructivism (membangun pemahaman sendiri, mengkonstruksi konsep-aturan, 

analisis-sintesis), reflection (reviu, rangkuman, tindak lanjut), authentic assessment 

(penilaian selama proses dan sesudah pembelajaran, penilaian terhadap setiap 

aktvitas-usaha mahasiswa, penilaian portofolio, penilaian seobjektif-objektifnya dari 

berbagai aspek dengan berbagai cara). 

Dengan metode ini pengajar harus, (1) menyusun tugas untuk studi 

mahasiswa terjun di lapangan, (2) menjelaskan bahan kajian yang bersifat teori dan 

mengkaitkan dengan situasi nyata atau kerja profesional. Sedangkan mahasiswa (1) 

Melakukan studi lapapangan atau terjun di dunia nyata untuk mempelajari 

kesesuaian teori (2) membahas konsep atau teori yang berkaitan dengan situasi 

nyata. 

4.3.7.  Problem Based Learning (PBL) 

Kehidupan adalah identik dengan menghadapi masalah. Model 

pembelajaran ini melatih dan mengembangkan kemampuan untuk menyelesaikan 

masalah yang berorientasi pada masalah otentik dari kehidupan aktual mahasiswa, 

untuk merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kondisi yang tetap harus 

dipelihara adalah suasana kondusif, terbuka, negosiasi, demokratis, suasana nyaman 

dan menyenangkan agar mahasiswa dapat berpikir optimal. 

Indikator model pembelajaran ini adalah metakognitif, elaborasi (analisis), 

interpretasi, induksi, identifikasi, investigasi, eksplorasi, konjektur, sintesis, 

generalisasi, dan inkuiri. 

Dengan metode ini pengajar harus, (1) Merangsang tugas belajar dengan 

berbagai alternatif metode penyelesaian masalah (2) Sebagai fasilitator dan 

motivator. Sedangkan mahasiswa (1) Belajar dengan menggali atau mencari 

informasi (inquiry), serta memamfaatkan informasi tersebut untuk memecahkan 

masalah faktual yang sedang dihadapi, (2) Menganalisis strategi pemecahan 

masalah. 

4.3.8.  Collaborative Learning (CbL) 

Metode ini memungkinkan mahasiswa untuk mencari dan menemukan 

jawaban sebanyak mungkin, saling berinteraksi untuk menggali semua kemungkinan 

yang ada. 

Dengan metode ini pengajar harus, (1) Merancang tugas yang bersifat open 

ended, (2) Sebagai fasilitator dan motivator. Sedangkan mahasiswa (1) Membuat 

rancangan proses dan bentuk penilaian berdasarkan konsensus kelompok sendiri (2) 

Bekerja sama dengan anggota kelompoknya dalam mengerjakan tugas. 
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4.3.9.  Project Based Learning (PjBL) 

Metode pembelajaran ini adalah memberikan tugas-tugas project yang harus 

diselesaikan oleh mahasiswa dengan mencari sumber pustaka sendiri. 

Dengan metode ini pengajar harus, (1) merumuskan tugas dan melakukan 

proses pembimbingan dan asesmen, (2) Sebagai fasilitator dan motivator. 

Sedangkan mahasiswa (1) Mengerjakan tugas (berupa proyek) yang telah dirancang 

secara sistematis (2) menun-jukkan kinerja dan mempertanggungjawabkan hasil 

kerja di forum. 

4.3.10.   Diskusi Tutorial 

Diskusi tutorial dalam kelompok beranggotakan 10-15 mahasiswa dan 

dipandu oleh tutor yang bertugas sebagai fasilitator. Dalam berdiskusi mahasiswa 

akan dihadapkan pada masalah dalam bentuk skenario modul sebagai trigger dalam 

diskusi. Satu skenario modul diselesaikan dalam dua kali pertemuan dengan tenggng 

waktu 3-4 hari. Diskusi dilakukan dengan metode seven jumps (tujuh langkah) yang 

terdiri dari: 

(1) mengklarifikasi istilah / konsep 

(2) menetapkan permasalahan 

(3) menganalisis masalah 

(4) menarik kesimpulan langkah 

(5) menentukan tujuan belajar 

(6) belajar mandiri 

(7) menarik kesimpulan dari seluruh informasi yang telah ada. 

Langkah (1) sampai dengan (5) dilaksanakan pada pertemuan pertama, 

langkah (6) dilaksanakan di luar kelompok, sedangkan (7) dilaksanakan pada 

pertemuan kedua. 

4.3.11.   Kuliah Interaktif  

Kuliah dilaksanakan untuk memperjelas konsep atau teori yang sulit atau 

khusus sehingga membutuhkan pakar untuk meningkatkan pemahaman. Kuliah 

dilaksanakan dalam bentuk konsultasi interaktif berdasarkan masalah. Kuliah dapat 

diselenggarakan secara terjadwal, maupun atas permintaan mahasiswa bila 

diperlukan. 
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4.3.12.   Praktikum 

Praktikum dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri atau kelompok yang 

dipandu oleh assisten labotratorium bertujuan meningkatkan atau memperjelas 

pemahaman suatu materi serta menambah ketrampilan bekerja di laboratorium. 

Beberapa materi akan lebih mudah dipahami dengan melakukan praktikum 

laboratorium sehingga konsep atau teori menjadi lebih mudah.  

4.3.13.   Pelatihan Ketrampilan Klinik 

Pelatihan ketrampilan klinik bertujuan melatih ketrampilan medik 

mahasiswa dengan menggunakan model pembelajaran yang ada seperti manekin, 

phantom, pasien simulasi, dll. Materi pelatihan berupa pemeriksaan fisik, 

pertolongan kegawatdaruratan, serta pelatihan ketrampilan khusus seperti rawat 

luka, jahit luka, injeksi, pemasangan infus, kateter dan lain-lain. 

4.3.14.  Konsultasi Pakar 

Konsultasi pakar dilaksanakan secara terjadwal atau atas permintaan 

mahasiswa apabila menemui kesulitan dalam memahami konsep atau teori ketika 

diskusi kelompok maupun belajar mandiri. Konsultasi pakar bisa dilaksanakan 

dalam kelompok kecil maupun besar tergantung kebutuhan.  

4. 4  Strategi Belajar di Perguruan Tinggi 

Agar para mahasiswa, utamanya para mahasiswa baru, dapat berhasil selama 

belajar di PT, berikut akan disajikan beberapa hal yang berkaitan dengan 

pengembangan keterampilan mahasiswa dalam mengolah dan mengorganisasi sumber 

belajar secara optimal serta untuk mempersiapkan mereka agar menjadi mahasiswa 

yang mandiri, sehingga dapat mewujudkan kegiatan belajar yang efektif dan efisien. 

Untuk itu, ada beberapa topik yang akan dibahas di antaranya adalah belajar mandiri, 

persiapan yang baik dan efisien dalam membaca dan mencatat, belajar efektif, 

persiapan untuk menghadapi ujian, menulis makalah dan laporan, dan konsep 

pemetaan. 

4.4.1.  Belajar Mandiri 

Belajar mandiri bukan berarti belajar sendiri tetapi mahasiswa diharapkan 

mampu memanfaatkan buku untuk dibaca dan diselesaikan sendiri. Belajar mandiri 

lebih ditekankan kepada bagaimana mahasiswa dapat memperoleh pengetahuan atas 

inisiatif sendiri. Dengan demikian, kata kunci belajar mandiri adalah “inisiatif 

sendiri”. Belajar mandiri ini sesuai dengan konsep Student Center Learning (SCL), 

yaitu mahasiswa diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk membangun 

pengetahuannya sendiri, sesuai dengan paradigma pembelajaran konstruktivistik, 
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sehingga dalam kondisi ini dosen lebih banyak berperan sebagai pengarah, 

motivator, dan fasilitator dalam proses belajar mahaiswa. 

Ciri-ciri orang yang mampu belajar mandiri adalah adanya kemampuan 

seseorang dalam mengambil inisiatif sendiri (tanpa harus dipaksa) untuk 

memanfaatkan semua sumber belajar yang dapat diaksesnya; dan mampu menyusun 

rencana belajar mulai dari mingguan, bulanan, dan semesteran sampai selesai 

program. Agar seseorang mampu mengembangkan kemampuan belajar madiri, 

mahasiswa perlu: mengenal konsep diri, tahu tentang pengertian motivasi, self-

efficacy, dan gaya belajar pribadi.  

 Salah satu hal penting yang mengharuskan mahasiswa baru belajar 

mandiri, karena di perguruan tinggi menggunakan sistem SKS, yang berbeda dengan 

saat di sekolah yang menggunakan sistem paket. Pada sistem kredit semester, setiap 

matakuliah memiliki bobot SKS yang berbeda. Namun demikian, yang perlu 

dipahami bahwa setiap SKS mengandung tiga hal, yaitu setiap 1 SKS mempunyai 

konsekuensi mahasiswa harus mengikuti perkuliahan (kegiatan tatap muka) selama 

50 menit, mengerjakan tugas terstruktur selama 60 menit, dan tugas mandiri selama 

60 menit, sehingga bisa dibayangkan berapa jam setiap minggu mahasiswa harus 

belajar, bila pada awal perkuliahan dipaket sebanyak 20 SKS. Oleh karenanya, 

tidaklah mudah belajar di perguruan tinggi, tetapi dibutuhkan kemandirian dan 

kesadaran belajar yang cukup tinggi.  

a. Konsep Diri 
Konsep diri bukan merupakan pembawaan sejak lahir, melainkan terbentuk 

melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Hasil dari penyesuaian diri 

seseorang dengan lingkungan disebut Konsep Diri. Konsep diri merupakan semua 

perasaan dan pemikiran seseorang mengenai dirinya sendiri. Konsep diri meliputi 

(1) kemampuan; (2) karakter diri; (3) sikap; (4) tujuan hidup; (5) kebutuhan; dan (6) 

penampilan diri. Konsep diri bisa bersifat negatif dan positif. Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat pada Gambar 4.1 berikut. 
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Gambar 4-1 Konsep Diri 
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Konsep diri negatif terjadi jika mahasiswa meyakini dan memandang bahwa 

dirinya lemah, tidak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa, tidak kompeten, gagal, 

malang, tidak menarik, dan tidak disukai. Konsep diri yang negatif ini dapat 

menyebabkan orang tersebut kehilangan semangat hidup. Sementara itu, konsep diri 

positif terjadi bila seseorang terkesan lebih pada kondisi optimistis, penuh percaya 

diri, dan selalu bersikap positif terhadap segala sesuatu, juga terhadap kegagalan 

yang dialaminya. 

b. Proses Pembentukan Konsep Diri 
Lingkungan, pengalaman, dan pola asuh orang tua turut memberikan 

pengaruh yang signifikan terhadap konsep diri yang terbentuk. Konsep diri ini 

mempunyai sifat yang dinamis, artinya tidak luput dari perubahan, sedangkan untuk 

mengubah konsep diri bisa dengan cara bersikap objektif dalam mengenali diri 

sendiri, menghargai diri sendiri dan orang lain, dan berpikir positif.  

c. Motivasi  
Motivasi merupakan salah satu prasyarat yang paling penting dalam belajar 

(Slavin, 1991). Bila tidak ada motivasi, tidak akan terjadi proses belajar. Seseorang 

melakukan sesuatu biasanya memiliki alasan tertentu. Misalnya, mengapa Anda 

mengikuti pendidikan di UNEJ? Ada relevansi antara apa yang dipelajari dengan 

kebutuhan atau minat seseorang. Oleh karenanya, beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi motivasi yaitu minat, kesesuaian/relevansi, harapan, dan kepuasan. 

Sementata itu, strategi yang dapat dipakai untuk menumbuhkan motivasi yaitu: (1) 

mencari manfaat dari semua kegiatan belajar mandiri Anda; (2) menciptakan minat; 

(3) memberikan pujian terhadap keberhasilan; dan (4) memanfaatkan waktu Anda 

saat ini dengan baik.  

d. Self Efficacy 
Self-efficacy mengacu pada penilaian seseorang terhadap kemampuan 

dirinya dalam mengorganisasi dan melaksanakan suatu kegiatan atau tugas. 

Misalnya, apakah saya mampu untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan" 

berkaitan dengan self-efficacy? Pentingnya self efficacy bagi seseorang karena dapat 

mempengaruhi pola pikir, tingkat motivasi seseorang, dan mempengaruhi 

banyaknya stres serta depresi.  

Beberapa cara untuk mengetahui self efficacy, seperti dari 

kinerja/performance, memperhatikan model teman sebaya, dari komentar orang lain, 

dan dari gejala fisik (body symptoms), sedangkan kiat untuk meningkatkan self 

efficacy dapat dilakukan dengan cara: merumuskan kemampuan yang ingin dicapai 

dengan jelas; mencari bantuan orang lain; mempelajari strategi yang tepat untuk 

mengerjakan tugas/pekerjaan; memilih pekerjaan yang sederhana dan mudah untuk 
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berhasil; banyak berlatih, memulai dengan keberhasilan yang sedikit; memastikan 

untuk mempunyai sikap positif, maka segalanya akan berubah. 

e. Gaya Belajar 
Gaya belajar adalah cara yang dipilih seseorang dalam memproses informasi 

yang diperoleh. Berdasarkan pengaruh indrawi, gaya belajar dapat dikategorikan 

menjadi: gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik/tactile. Gaya belajar auditory 

adalah gaya belajar yang lebih mengandalkan kegiatan yang dilakukan melalui 

pendengaran. Misalnya, mahasiswa baru akan dapat belajar dengan baik bila 

mendengarkan penjelasan dari dosen, melalui diskusi, mendengarkan tape, dan 

membaca dengan suara keras.  

Gaya belajar kinestetik terjadi melalui proses sentuhan atau melakukan 

praktek secara fisik; memegang suatu objek secara langsung, dan memindahkan 

komponen atau benda-benda. Gaya belajar visual misalnya untuk memahami suatu 

pelajaran akan lebih baik bila dilakukan melalui informasi yang disampaikan dalam 

bentuk bahasa visual, sedangkan gaya belajar multi inderawi merupakan gaya 

belajar yang menggunakan gabungan dari semua indera kita.  

Selain gaya belajar di atas, di bawah ini disajikan dalam bentuk gambar 

tentang model belajar mulai dari yang paling efektif hingga yang paling kurang 

efektif. Ternyata gaya belajar yang hanya mengandalkan pada proses membaca 

(verbal receiving) hanya memberikan kontribusi antara 10% hingga 30% , sehingga 

model ini lebih bersifat pasif. Model belajar verbal receiving memberikan kontribusi 

antara 50%. Model partisipasi memberikan kontribusi sekitar 70% dan model belajar 

yang diikuti dengan melakukan kegiatan memberikan kontribusi yang paling besar 

yaitu sekitar 90%. Hal itu dapat dilihat pada Gambar 4.2 berikut ini. 
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Gambar 4-2 Model Pembelajaran 
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4.4.2.  Persiapan yang Baik dan Efisien dalam Membaca dan Mencatat  

Pengaturan waktu dan cara belajar serta persiapan belajar yang baik yang 

sesuai dengan kebutuhan mahasiswa sangat diperlukan. Persiapan sebelum belajar 

akan menentukan tingkat keberhasilan kegiatan belajar nantinya. Melalui persiapan 

yang baik, mahasiwa akan mampu: (1) membuat jadwal harian yang sesuai dengan 

kebutuhan dan waktu yang tersedia, (2) menjelaskan hasil analisis karakteristik 

tempat belajar yang baik.  

Belajar yang efisien memerlukan pengaturan waktu dengan baik. Strategi 

pengaturan waktu yang baik harus: memperhatikan waktu belajar yang dimiliki; 

merefleksikan bagaimana menghabiskan waktu yang ada; apakah sering 

menggunakan waktu dengan sia-sia; mengetahui saat-saat kapan merasa bahwa diri 

kita produktif.  

Jadwal belajar bagi mahasiswa sangat penting. Untuk itu, mahasiswa perlu 

menyusun jadwal belajar yang dapat membantu dalam melakukan hal-hal penting 

dan agar dapat belajar secara teratur; agar tugas tidak menumpuk dan dapat 

terselesaikan sesuai waktu; menjadi salah satu jaminan agar kita tidak membuang 

waktu dengan sia-sia dan dapat memanfaatkan waktu kosong untuk hal-hal lain; 

membantu untuk mengetahui dengan pasti perkembangan belajar dan penyelesaian 

tugas-tugas belajar. Hal itu penting karena membuat jadwal sesuai kebutuhan belajar 

dan waktu yang tersedia adalah salah satu kunci kesuksesan seseorang. Pembuatan 

jadwal belajar haruslah fleksibel dan mampu menyesuaikan dengan kegiatan lain, 

lingkungan pertemanan atau keluarga.  

Strategi penyusunan jadwal harus diarahkan pada tujuan spesifik. Jangan 

menentukan tujuan terlalu luas dan tidak jelas, misalnya “Saya akan menghabiskan 

waktu sehari penuh untuk belajar pada hari Minggu.”; tentukan batasan penyusunan 

kegiatan belajar; buatlah tujuan sebelum memulai belajar sehingga kegiatan belajar 

lebih bermakna. Tujuan tersebut sebagai sesuatu yang mungkin dapat dicapai (tidak 

“mengawang-awang”). Contoh: “Selesaikan membaca tiga bab dalam buku teks 

Manajemen”. 

Selain jadwal belajar yang spesifik, mahasiswa juga perlu menyiapkan tempat 
belajar yang baik. Tempat belajar yang baik perlu ada tempat belajar, bebas dari 
gangguan, dilengkapi dengan sumber dan bahan ajar, memiliki tempat penyimpanan, 
ada penerangan, temperatur yang nyaman,dan ada ventilasi.  

a. Membaca Secara Efisien 
Bagaimana strategi mahasiswa agar dapat membaca secara efektif? Untuk 

mengerti bagaimana cara membaca yang efektif, terlebih dahulu perlu diketahui apa 

sebenarnya tujuan membaca itu. Setidak-tidaknya ada tiga tujuan dalam membaca, 

yaitu: mengumpulkan informasi untuk membuat tulisan atau esai; mempelajari suatu 

topik atau memahami suatu teori tertentu; dan mempersiapkan diri dalam 

menghadapi ujian atau tes.  
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Efektivitas dan efisiensi dalam membaca dapat dilihat atau dirasakan apabila 

seseorang dapat mengerti maksud dari penulis dengan jelas dan cepat tanpa perlu 

berlama-lama dalam proses membaca. Membaca yang efisien bila seseorang dapat 

mengerti maksud penulis dengan jelas dan cepat dalam proses membaca dan mampu 

memilih materi bacaan yang relevan dengan kebutuhan. Perlu diingat bahwa strategi 

membaca yang baik bertalian erat dengan kemampuan membuat catatan yang baik 

pula.  

Ada dua strategi yang dapat dilakukan oleh mahasiswa dalam membaca agar 

lebih efektif dan efisien, yaitu metode SQRW dan metode SQ3R. 

1. Metode S Q R W  
S : Survey   R : Read 
Q : Question  W  : Write  

 
 
2. Metode SQ3R  

S : Survey   R : Recite 
Q : Question   R : Review 
R : Read 

Langkah yang harus Anda lakukan dalam menerapkan model pertama yaitu: 

membaca judul, merangkum, menggambar grafik dari suatu bab dalam buku untuk 

mendapatkan topik atau persepsi awal dari bab tersebut. Langkah ini sebagai 

persiapan untuk dilanjutkan membaca secara keseluruhan dan membuat kita 

mempelajari topik yang diangkat secara cepat.  

Anda harus memiliki pertanyaan-pertanyaan dalam benak Anda pada saat 

membaca. Pertanyaan tersebut akan memberikan arah dan membuat Anda tetap 

fokus pada saat membaca. Anda dapat mengubah judul atau topik suatu bab menjadi 

format pertanyaan. Sebagai contoh, pada saat Anda membaca judul “Kegunaan 

Listrik”, Anda dapat mengubahnya ke bentuk pertanyaan menjadi “Apa saja 

kegunaan listrik?” (Key Questions).  

Baca keseluruhan teks pada buku dan tetap fokus serta berkonsentrasi 

sehingga informasi yang didapat saat membaca akan mampu menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya. Dengan begitu, kegiatan membaca sudah 

dapat dikategorikan sebagai kegiatan membaca yang efektif  

Menulis tiap-tiap pertanyaan beserta jawaban yang telah dibuat ke dalam 

catatan. Dengan menulis ulang, hal yang telah didapat melalui membaca akan 

membantu untuk mengingat dengan baik beberapa informasi penting yang 

dibutuhkan. 

Pada model yang kedua, pertama-tama yang harus Anda lakukan yaitu 

membaca ulang keseluruhan per bab dari tiap buku. Tidak ada peraturan baku 

mengenai tahapan ini. Setelah mengakhiri membaca, Anda harus bertanya pada diri 

sendiri, apakah “gambaran utama” dari buku tersebut sudah didapatkan di kepala?  
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Tahapan selanjutnya yaitu melakukan pengecekan terhadap keseluruhan 

proses dalam membaca. Anda bisa membuka ulang tiap bab dan mengecek apakah 

Anda telah memahami isinya secara keseluruhan dan mampu menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang berkaitan dengan isi atau materi bacaan. Membuat catatan pada 

buku tersebut apabila ada kesalahan atau apabila masih terdapat beberapa poin yang 

belum dipahami benar dan kembali membaca atau bertanya kepada orang lain untuk 

mendapatkan penjelasan. 

b. Teknik dalam Membaca 
Ada dua teknik yang dapat digunakan oleh mahasiswa agar dapat membaca 

secara lebih efktif dan efisien. Teknik tersebut berupa scanning dan skimming. 

Teknik scanning digunakan untuk mencari poin-poin penting atau spesifik dari satu 

bacaan atau buku. Membaca buku dengan cepat dan sekilas, biasanya dibantu 

dengan ujung jari yang disapukan di atas buku atau bacaan tertentu. Teknik ini 

biasanya digunakan saat seseorang mencari informasi seperti di kamus, buku 

telepon, atau di iklan baris koran. Mahasiswa yang baik harus mampu melakukan 

teknik scanning ini untuk membaca buku dan catatannya guna mendapatkan 

informasi yang dibutuhkan dengan cepat.  

Teknik skimming digunakan, misalnya, saat Anda mengambil sebuah buku 

atau artikel tentang genetika dan melakukan teknik skimming dengan mencari ide 

pokok dari setiap paragraf, melihat judul per bab, dan lain sebagainya untuk 

memastikan apakah buku tersebut menarik minat Anda atau memiliki informasi 

berguna yang Anda butuhkan. Pada saat melakukan teknik skimming, Anda mencari 

gambaran umum tentang suatu artikel atau buku referensi 

c. Mencatat 
Bagaimana tahapan dalam mencatat, jenis catatan, dan tips mencatat yang 

baik? Teknik mencatat yang baik harus menjaga kontak mata dengan pembicara; 

menghindari keterlibatan emosional dan bersikaplah objektif dalam menyimak 

informasi; dan tetaplah aktif dengan cara mengajukan pertanyaan. Tahapan mencatat 

harus diawali dengan memahami informasi yang akan disampaikan; memfokuskan 

pada apa yang disampaikan dosen; menulis informasi dengan cepat; dan mencatat 

ulang  

 

4.4.3.  Belajar yang Efektif 

Hal penting dalam belajar adalah bagaimana agar mahasiswa dapat 

meningkatkan konsentrasi belajar dan memahami materi belajar sehingga dapat 

menyimpulkan atau mengambil intisari dari materi belajar dengan efektif. Untuk itu, 

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu belajar bagaimana belajar, 

meningkatkan konsentrasi, daya pemahaman, dan meningkatkan daya ingat.  

Belajar bagaimana belajar mempunyai tujuan, yaitu agar mahasiswa bisa 

belajar mandiri. Dalam hal ini buku teks dan bahan ajar printed (cetak) sebagai 
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sumber informasi utama yang dibutuhkan untuk matakuliah yang perlu dipersiapkan 

dengan baik. Mahasiswa sedapat mungkin bisa berupaya mencoba metode belajar 

sendiri yang sesuai.  

Upaya untuk terus meningkatkan konsentrasi bagi mahasiswa adalah 

penting. Untuk itu, disarankan agar mahasiswa dapat menemukan tempat belajar 

yang kondusif; timbulkan positif mood, mengenali keadaan fisik dan mental Anda; 

reinforcement; dan belajar dengan sesi pendek tetapi produktif.  

Meningkatkan daya pemahaman merupakan suatu tuntutan bagi mahasiswa 

agar dapat melakukan pengajian secara mendalam tentang suatu objek. Mahasiswa 

perlu berlatih memahami hubungan antarkalimat. Bila mengalami kesulitan dalam 

memahami suatu teks, kita bisa beralih ke materi lain. Pemahaman juga dapat 

dilakukan dengan menggunakan gambar visual, atau mencatat istilah-istilah baru. 

Selain meningkatkan proses pemahaman, mahasiswa juga perlu meningkatkan daya 

mengingatnya. Misalnya, dengan mengasosiasikan suatu konsep dengan peristiwa, 

kesamaan waktu, keterdekatan dan bentuk asosiasi yang lain. Untuk itu, latihan 

mengingat sangat penting, walaupun proses mengingat menunjukkan tingkat 

kognitif paling rendah. 
 

4.4.4.  Persiapan Ujian 

Apa dan bagaimana persiapan yang harus dilakukan oleh mahasiswa 

sebelum, selama, dan setelah mengikuti ujian? Beberapa kiat yang harus dilakukan 

oleh mahasiswa sebelum melakukan ujian, adalah melakukan revisi rangkuman 

secara sistematis. Hal ini dapat dilakukan dengan cara me-review/meninjau kembali 

rangkuman materi segera setelah mempelajarinya; membuat revisi rangkuman 

materi dalam beberapa pembelajaran; dan sebelum berlanjut pada materi 

selanjutnya, merevisi kembali mata pelajaran dengan merevisi rangkuman.  

4.4.5.  Menulis Makalah dan Laporan 

Suatu kegiatan yang tidak pernah terhindarkan oleh mahasiswa selama 

mengikuti kuliah adalah membuat makalah dan laporan. Tentu saja mahasiswa harus 

tahu tentang karakteristik sebuah makalah dan laporan yang baik, komponen utama 

makalah dan laporan, bagaimana langkah atau proses menulis makalah dan laporan 

yang baik dan benar, dan bagaimana cara menulis referensi dari berbagai sumber 

informasi dengan baik dan benar.  

Desain makalah akan selalu berisi pendahuluan (introduction), isi (body), 

dan penutup (conclution). Makalah dan laporan biasanya ditulis dalam bentuk esei. 

Esei yang baik harus linier antara judul isi dan konklusi. Masing-masing paragraf 

bersifat koheren dan keseluruhan esei harus merupakan satu kesatuan (unity) 
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4.4.6.  Konsep Pemetaan 

Mengapa konsep pemetaan bagi mahasiswa sangat penting? Hal-hal penting 

yang harus diketahui adalah pengetahuan umum tentang konsep pemetaan, mengapa 

dan kapan pemetaan konsep diperlukan, serta bagaimana melakukan pemetaan 

konsep yang baik. Menurut Walker (2000), konsep pemetaan awalnya berasal dari 

hasil karya David Ausubel (advanced organizers). Selanjutnya, konsep teknik 

pemetaan dikembangkan oleh Joseph D Novak di Cornell. "Konsep pemetaan 

berasal dari gerakan pembelajaran yang disebut konstruktivisme. Konsep pemetaan 

mengindentifikasikan cara kita berpikir dan cara kita melihat hubungan 

antarpengetahuan. 

Keberhasilan seseorang tidak akan pernah terlepas dari upaya keras, begitu 

juga bagi mahasiswa. Sebagai mahasiswa harus mulai mengubah segala perilaku dan 

strategi dalam belajar. Kemandirian belajar bagi seorang mahasiswa sangat 

dibutuhkan. Mahasiswa harus bisa mengatur cara belajarnya sendiri dan mampu 

menumbuhkan motivasi instrisiknya sendiri. Peran dosen hanyalah sebagai 

motivator, pengarah, dan fasilitator bagi mahasiswa. 

Agar mahasiswa dapat meraih sukses dan lulus tepat waktu, dibutuhkan 

beberapa kiat, seperti: bagaimana agar mahasiswa dapat menemukan cara membaca 

yang efektif dan efisien, memilih cara belajar secara efektif, mempersiapkan ujian 

dengan baik, dan mampu membuat pemetaan konsep belajar. Harapannya, dengan 

memahami dan mengimplementasikan materi tentang strategi belajar di perguruan 

tinggi ini dapat membantu mahasiswa dalam meraih sukses, yaitu lulus tepat waktu 

dan secepat mungkin memperoleh pekerjaan. 
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BAB 5 POLA PENGEMBANGAN KEMAHASISWAAN DAN 

ORGANISASI MAHASISWA 

 
Pendidikan Tinggi bertujuan mengembangkan potensi Mahasiswa agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk 

kepentingan bangsa. Pembelajaran di kelas sebagian besar hanya berfokus pada 

pembelajaran yang berorientasi pada kegiatan kurikuler yang didasarkan pada 

kurikulum yang capaian pembelajaran ditunjukan dengan Indeks Prestasi Kumulatif 

(IPK) dalam transkrip akademik. Transkrip ini hanya menggambarkan kualitas 

seseorang dalam aspek kognitif dan belum bisa menunjukkan kualifikasi seseorang 

pada kemampuan soft skills yang dimilikinya. Undang undang No 12 Tahun 2012 

tentang pendidikan tinggi pada pasal 14 ayat (1) menyatakan  Mahasiswa 

mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler 

dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan, dari pernyataan ini dapat 

diartikan bahwa pendidikan tinggi juga harus dapat menunjukan capaian yang 

dihasilkan dari kegiatan ekstrakurikuler (Bambang Yudhoyono, Undang-undang No 12, 

2012).  

Universitas Jember (UNEJ) sebagai penyelenggara dan pengelolah pendidikan 

tinggi memiliki otonomi dalam hal penetapan norma, kebijakan operasional, dan 

pelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas: kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan  

ekstrakurikuler, organisasi kemahasiswaan dan pembinaan bakat dan minat mahasiswa. 

Capaian pembelajaran lulusan dilaksanakan dengan mengintegrasikan pembelajaran 

melalui kegiatan kurikuler, intra kurikuler dan ekstra kuruikuler. Capaian pembelajaran 

merupakan hasil internaliasi ranah sikap, pengetahuan, ketrampilan dan 

mengakomodasi visi dan misi UNEJ, yang selanjutnya diformulasikan kedalam atribut 

lulusan UNEJ. Capaian pembelajaran ini sebagai profil lulusan yang didiskripsikan 

dalam Surat Keterangan Pendukung Ijasah (SKPI) yang akan diberikan kepada 

mahasiswa bersama dengan Ijasah dan transkrip Akdemik.  

Atribut lulusan Unej yang harus dimiliki adalah sebagai berikut : 

1. Bertakwa kepada TUhan Yang Maha Esa. 

2. Berakal Budi dan Bertanggung Jawab. 

3. Menguasai Bidang Ilmu yang dipelajari.  

4. Percaya Diri. 

5. Investigatif. 

6. Mandiri dan Kritis.  

7. Komunikator yang Efektif.  

8. Terbuka dan Adaftif terhadap Perubahan Lingkungan Kerja. 

9. Pekerjasama yang Handal. 
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10. Etis dan Sadar Lingkungan serta Pembelajar Reflektif sepanjang hayat. 

Atribut lulusan UNEJ tersebut dapat dikembangkan melalui pengembangan 

kemahasiswaan pada kegiatank kokurikuler dan ekstrakurikuler. Agar kegiatan 

kemahasiswaan dapat dilaksanakan lebih baik dan mampu meningkatkan kualitas 

mahasiswa, maka diperlukan adanya upaya yang sinergis dalam pengembangan 

kegiatan kemahasiswaan.  

Kegiatan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan 

(Ormawa) yang ada di lingkungan UNEJ atau di Luar UNEJ . Kegiatan ekstrakurikuler 

meliputi empat bidang yaitu: penalaran dan keilmuan, minat dan bakat, upaya perbaikan 

kesejahteraan mahasiswa dan bakti sosial bagi masyarakat (Sudarsono, 1998).   

5. 1  Pengembangan Kemahasiswaan 

Pengembangan mahasiswa di UNEJ yang diupayakan baik melalui jalur 

kurikuler, kokurikuler maupun jalur ekstrakurikuler merupakan upaya mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional dan visi dan misi UNEJ. Kegiatan ekstrakurikuler 

merupakan kegiatan kemahasiswaan untuk melengkapi kegiatan kurikuler dalam rangka 

mewujudkan. Kegiatan ini dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kampus, yang 

tidak dimaksudkan untuk mendapatkan sejumlah satuan kredit semester (SKS), 

melainkan sebagai usaha untuk memperkuat dan meningkatkan kompetensi soft skill 

lulusan.  

Kegiatan ekstrakurikuler di UNEJ mempunyai ruang lingkup yang luas dengan 

dinamika yang cukup tinggi, sehingga pengelolanya harus berkompeten di bidang 

kemahasiswaan. Untuk mencapai keberhasilan program dan kegiatan pengembangan 

kemahasiswaan diperlukan dukungan dan keselarasan program akademik lainnya serta 

pendanaan yang cukup. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang 

meliputi: penalaran dan keilmuan; minat dan bakat; upaya perbaikan kesejahteraan 

mahasiswa; dan bakti sosial bagi masyarakat sebagaimana urian berikut ini.  

a. Pengembangan Penalaran dan Keilmuan 
Kegiatan pengembangan penalaran dan keilmuan merupakan kebutuhan 

yang harus dipenuhi sesuai dengan tugas utamanya sebagai seorang mahasiswa yang 

sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi. Pemenuhan kebutuhan tersebut dilakukan 

melalui kegiatan kurikuler seperti perkuliahan. Untuk melengkapi perlu 

dikembangkan kegiatan kokurikuler berupa pelatihan dan penelitian, serta kegiatan 

dalam forum akademik, antara lain simposium, seminar, program kreativitas 

mahasiswa (PKM), presentasi pemikiran kritis mahasiswa (PPKM), dan lain-lain.  

b. Pengembangan Minat dan Bakat 
Kebutuhan untuk pengembangan minat dan bakat baik dalam rangka 

peningkatan keterampilan, peningkatan apresiasi maupun peningkatan kesegaran 

jasmani dapat dipenuhi antara lain melalui kegiatan olahraga, kesenian, penerbitan / 
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jurnalistik, pramuka, pecinta alam, olah keprajuritan, kedisiplinan, wawasan bela 

negara, dan lain-lain.  

c. Peningkatan Kesejahteraan Mahasiswa 
Kebutuhan untuk memenuhi kesejahteraan jasmani dan rohani mahasiswa 

diarahkan agar mahasiswa dapat menyelesaikan studinya dengan hasil yang bermutu 

dan dalam jangka waktu yang tepat. Hal tersebut antara lain dapat dipenuhi melalui 

pemberian beasiswa, kegiatan kerohanian, kewirausahaan, perkoperasian, dan 

sebagainya. 

d.  Bakti Sosial Mahasiswa 
Bakti sosial mahasiswa dilakukan dalam rangka pengabdian kepada 

masyarakat untuk menyalurkan aspirasi dan jiwa sosial mahasiswa. Bakti sosial 

mahasiswa tersebut antara lain: kemah kerja bakti mahasiswa; penyuluhan bidang 

kesehatan, penerapan teknologi tepat guna, pendidikan, sosial ekonomi, donor darah, 

reboisasi, atau kerja sosial dan pertolongan pada masyarakat yang terkena musibah 

bencana. Agar dapat mencapai tujuan dan sasaran seperti yang diharapkan, kegiatan 

bakti sosial mahasiswa perlu: (i) mendapat persetujuan dan bimbingan pimpinan 

perguruan tinggi; (ii) diselenggarakan melalui proses manajemen yang cermat mulai 

dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi; dan (iii) 

dihindarkan dari penyimpangan atas tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 

5.1.1.  Kegiatan Pengembangan Penalaran dan Keilmuan  

Kegiatan penalaran dan keilmuan yang ada di UNEJ bermacam macam 

meliputi:  

1. Forum Akademik/Pertemuan Ilmiah 
Mahasiswa merupakan anggota sivitas akademika maka sejak dini harus 

diperkenalkan dengan nilai, norma etika, dan tradisi akademik. Untuk itu, kegiatan 

dalam forum akademik atau pertemuan ilmiah perlu dikembangkan pula melalui 

kegiatan ekstrakurikuler sehingga mahasiswa memahami proses dan prosedur 

kegiatan ilmiah dengan baik. Beberapa jenis kegiatan forum akademik pertemuan 

ilmiah. 

a) Studium Generale: merupakan suatu bentuk dan metode penyampaian 

informasi ilmiah secara lisan tentang suatu topik tertentu oleh seorang yang 

berkualifikasi, dengan maksud memberikan wawasan umum dan memperluas 

wawasan ilmiah serta mengembangkan sikap interdisipliner tentang satu bidang 

ilmu baik kepada para ilmuwan maupun calon ilmuwan dengan latar belakang 

disiplin ilmu yang beragam dan berbeda dengan penceramah. 

b) Diskusi Panel: merupakan suatu pembicaraan atau pertukaran pikiran yang 

dilakukan oleh panelis yaitu orang yang menguasai masalah yang didiskusikan 

dihadapan sekelompok hadirin mengenai suatu topik tertentu yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. 
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c) Simposium: merupakan suatu pertemuan terbuka dengan beberapa pembicara 

yang menyampaikan ceramah pendek tentang suatu topik dari aspek yang 

berbeda tetapi saling berkaitan. 

d) Seminar: merupakan pertemuan suatu kelompok (dapat terdiri atas 5 sampai 30 

orang) yang dengan sistematis mempelajari suatu topik khusus di bawah 

pimpinan seorang yang ahli dan berwenang dalam bidang tersebut dalam 

rangka pemecahan suatu permasalahan. 

e) Diskusi Kelompok (Diskusi Ilmiah): pertemuan sekelompok orang yang 

bertujuan membahas suatu topik dan mengarah kepada suatu pemecahan 

masalah. Pembahasan ini dipimpin oleh seorang pemimpin diskusi. Diskusi 

kelompok di perguruan tinggi lazimnya disebut diskusi ilmiah, artinya dalam 

mendekati dan memecahkan masalah dilakukan dengan metode ilmiah tertentu.  

f) Lokakarya: pertemuan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan 

keterampilan peserta dengan menggunakan berbagai jenis metode forum 

akademik. Orang yang memiliki minat dan masalah yang sama bertemu dengan 

para ahli untuk memperoleh pengetahuan dan latihan secara langsung.  

g) Focus Group Discussion (FGD) atau Diskusi Kelompok Terarah merupakan 

metode dan teknik memperoleh informasi dan pengumpulan data kualitatif 

dimana sekolompok orang berdiskusi tentang suatu focus masalah atau topik 

tertentu dipandu oleh seorang fasilitator atau moderator. 

h) Lomba yang Bernafas Penalaran dan Keilmuan, dalam upaya mengembangkan 

kemampuan mahasiswa dalam berkomunikasi, menyampaikan pemikiran, dan 

gagasan secara ilmiah, mahasiswa dirangsang untuk melatih diri melalui 

kegiatan-kegiatan lomba atau kompetisi ilmiah, antara lain dalam bentuk 

kegiatan berikut ini.  

2. Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)  

Kompetensi umum yang harus dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi adalah 

academic knowledge, skill of thinking, management skill, dan communication skill. 

Kekurangan salah satu dari ke empat kompetensi tersebut dapat menyebabkan 

berkurangnya mutu lulusan. Sinergisme keempatnya akan tercermin melalui 

kemampuan lulusan dalam kecepatan menemukan solus i atas persoalan-persoalan 

atau tantangan-tantangan yang dihadapinya. Perilaku dan pemikiran yang 

ditunjukkan akan bersifat konstruktif realistik, artinya kreatif (unik dan bermanfaat) 

dan dapat diwujudkan. Kemampuan berpikir dan bertindak kreatif pada hakekatnya 

dapat dilakukan setiap manusia terlebih yang berkesempatan menempuh pendidikan 

tinggi. Oleh karena itu, kreativitas merupakan jelmaan integratif tiga faktor utama 

dalam diri manusia, yaitu: pikiran, perasaan, dan keterampilan. Dalam faktor pikiran 

terdapat imajinasi, presepsi, dan nalar. Faktor perasaan terdiri atas emosi, estetika, 

dan harmonisasi sedangkan faktor keterampilan mengandung bakat, faal tubuh, dan 

pengalaman. Dengan demikian, agar mahasiswa dapat mencapai level kreatif, ketiga 
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faktor yang dimaksud diupayakan secara optimal dalam sebuah kegiatan yang diberi 

nama Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). 

 PKM merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan oleh 

Direktorat Kemahasiswaan Ditjen Belmawa Kementerian Ristek dan Dikti R.I. 

dalam meningkatkan kualitas peserta didik (mahasiswa) di perguruan tinggi agar 

kelak dapat menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan 

atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menyebarluaskan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian serta memperkaya budaya nasional. 

PKM dilaksanakan pertama kali pada tahun 2001.  

 PKM dikembangkan untuk mengantarkan mahasiswa mencapai taraf 

pencerahan kreativitas dan inovasi berlandaskan penguasaan sains dan teknologi 

serta keimanan yang tinggi. Dalam rangka mempersiapkan diri menjadi pemimpin 

yang cendekiawan, wirausahawan, berjiwa mandiri, dan arif, mahasiswa diberi 

peluang untuk mengimplementasikan kemampuan, keahlian, sikap tanggung jawab, 

membangun kerjasama tim, dan mengembangkan kemandirian melalui kegiatan 

yang kreatif dalam bidang ilmu yang ditekuni.  

Terdapat lima jenis kegiatan yang ditawarkan dalam PKM, yaitu PKM 

Penelitian (PKM-P), PKM Penerapan Teknologi (PKM-T), PKM Kewirausahaan 

(PKM-K), PKM Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M), dan PKM Karsa Cipta 

(PKM-KC). Kelima jenis PKM ini pengusulan proposalnya dilaksanakan sekitar 

bulan September-Oktober. Di samping itu juga terdapat dua jenis PKM Karya Tulis 

(PKM-KT), yaitu: PKM Artikel Ilmiah (PKM-AI) dan PKM Gagasan Tertulis 

(PKM-GT). Proposal PKM-GT yang terpilih akan didiskusikan dalam forum terbuka 

di PIMNAS. Kedua jenis PKM Karya Tulis ini pengusulan proposalnya 

dilaksanakan sekitar bulan Februari-Maret. Informasi yang terkini dapa dilihat pada 

laman http://www.belmawa.ristekdikti.go.id . 

a. Program Kreativitas Mahasiswa Penelitian (PKM-P) 

PKM-P merupakan program penelitian yang bertujuan mengidentifikasi 

faktor penentu mutu produk, menemukan hubungan sebab-akibat antara dua atau 

lebih faktor, mengujicobakan sebuah bentuk atau peralatan, merumuskan metode 

pembelajaran, melakukan inventarisasi sumber daya, memodifikasi produk 

eksisting, mengidentifikasi senyawa kimia di dalam tanaman, menguji khasiat 

ekstrak tanaman, merumuskan teknik pemasaran, survei kesehatan anak jalanan, 

metode pembelajaran aksara Bali di siswa sekolah dasar, laju pertumbuhan ekonomi 

di sentra kerajinan Kasongan, faktor penyebab tahayul yang mewarnai perilaku 

masyarakat Jawa, dan lain-lain kegiatan yang memiliki tujuan semacam itu.  

b. Program Kreativitas Mahasiswa Penerapan Teknologi (PKM-T) 

PKM-T merupakan program bantuan teknologi (mutu bahan baku, prototipe, 

model, peralatan atau proses produksi, pengolahan limbah, sistem jaminan mutu, 
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dan lain-lain); atau manajemen (pemasaran, pembukuan, status usaha dan lain-lain); 

atau lainnya bagi industri berskala mikro atau kecil (industri rumahan, pedagang 

kecil atau koperasi) sesuai kebutuhan calon mitra program. PKM-T mewajibkan 

mahasiswa bertukar pikiran dengan mitra terlebih dahulu karena produk PKM-T 

merupakan solusi atas persoalan yang diprioritaskan mitra. Dengan demikian, dalam 

usul program harus dilampirkan Surat Pernyataan Kesediaan Bekerjasama dari Mitra 

pada kertas bermaterai Rp 6.000,00. 

c. Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K) 

PKM-K merupakan program pengembangan keterampilan mahasiswa dalam 

berwirausaha dan berorientasi pada profit. Komoditas usaha yang dihasilkan dapat 

berupa barang atau jasa yang selanjutnya merupakan salah satu modal dasar 

mahasiswa berwirausaha dan memasuki pasar. 

d. Program Kreativitas Mahasiswa Pengabdian kepada Masyarakat (PKM-M) 
PKM-M merupakan program bantuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni 

dalam upaya peningkatan kinerja, pembangunan keterampilan usaha, penataan dan 

perbaikan lingkungan, penguatan kelembagaan masyarakat, sosialisasi penggunaan 

obat secara rasional, pengenalan dan pemahaman aspek hukum adat, upaya 

penyembuhan buta aksara dan, lain-lain bagi masyarakat baik formal maupun 

nonformal.  

e. Program Kreativitas Mahasiswa Karsa Cipta (PKM-KC) 

PKM-KC merupakan program penciptaan yang didasari atas karsa dan nalar 

mahasiswa. Program ini bersifat konstruktif dan harus mampu menghasilkan suatu 

system, desain, model/barang atau prototip dan sejenisnya. Karsa cipta tersebut 

mungkin belum memberikan nilai kemanfaatan langsung bagi pihak lain.  

f. Program Kreativitas Mahasiswa Artikel Ilmiah (PKM-AI) 

PKM-AI merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari 

suatu kegiatan mahasiswa dalam pendidikan, penelitian atau pengabdian kepada 

masyarakat yang telah dilakukannya sendiri (studi kasus, praktek lapang, KKN, 

PKM, magang, dan lain-lain). 

g. Program Kreativitas Mahasiswa Gagasan Tertulis (PKM-GT) 

PKM-GT merupakan program penulisan artikel ilmiah yang bersumber dari 

ide atau gagasan kelompok mahasiswa. Gagasan yang dituliskan mengacu kepada 

isu aktual yang dapat ditemukan di masyarakat dan memerlukan solusi hasil karya 

pikir yang cerdas dan realistik.   

h. Kompetisi Pemikiran Kritis Mahasiswa (KPKM)  

Kompetisi Karya Pemikiran Kritis Mahasiswa (KPKM) merupakan karya 

tulis berisi gagasan kreatif dari hasil analisis terhadap kebijakan pemerintah 
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berdasarkan argumentasi ilmiah. Bidang yang dikompetisikan ditekankan pada 

masalah yang berkaitan dengan kebijakan yang telah, sedang, dan akan berlaku, 

yang dikelompokkan pada tiga bidang yaitu: (1) Bidang Politik, Hukum, dan 

Keamanan; (2) Bidang Perekonomian; (3) Bidang Kesra (ditekankan pada isu 

kesehatan dan pendidikan). Kebijakan yang dimaksud dapat berupa kebijakan 

pemerintah pusat dan daerah. Pengiriman makalah ke Direktorat Kemahasiswaan 

Ditjen Belmawa Kemenristek dan Dikti R.I. melalui bagian kemahasiswaan UNEJ 

sekitar bulan Agustus dan tidak dilakukan pembatasan terhadap jumlah pengirim 

makalah. 

3. Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa  

Pengembangan kemahasiswaan adalah suatu usaha pendidikan yang 

dilakukan dengan penuh kesadaran, berencana, teratur, terarah, dan bertanggung jawa b  

untuk mengembangkan sikap, kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan 

mahasiswa dalam mendukung kegiatan kurikuler untuk mencapai pendidikan 

nasional. Dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip yang dikemukakan tersebut, 

kepada mahasiswa perlu diberikan keterampilan di bidang manajemen dan 

berorganisasi. Dengan keterampilan tersebut, diharapkan kelak mahasiswa tidak 

hanya menjadi pemimpin yang berwibawa, tetapi juga mempunyai kemampuan 

teknis yang sesuai dengan tuntutan masyarakat. Usaha ini diwujudkan dengan 

pendidikan formal ekstrakurikuler yang diberi nama Latihan Keterampilan 

Manajemen Mahasiswa (LKMM). 

a. Dasar LKMM adalah sebagai berikut. 

(1) Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(2) Pola Pengembangan Kemahasiswaan (POLBANGMAWA). Tahun 2006. 

b. Tujuan LKMM dijabarkan sebagai berikut.  

(1) Mahasiswa memiliki keterampilan manajemen yang sepadan dengan tingkat 

tanggung jawabnya masing-masing. 

(2) Mahasiswa memiliki rasa tanggung jawab, sikap mandiri, dan sifat-sifat 

kewiraswastaan karena kemampuannya berorganisasi.  

(3) Mahasiswa memiliki dan mampu mengembangkan sikap yang berorientasi pada 

prestasi dan pencapaian hasil yang sebaik mungkin.  

(4) Mahasiswa mampu menerapkan dan mengembangkan kemampuannya untuk 

berpikir secara ilmiah dalam praktek berorganisasi.  
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(5) Sebagai generasi penerus, mahasiswa mampu menerapkan kesadarannya 

bernegara dan kecintaannya pada bangsa dan negara dalam berorganisasi. 

(6) Sistem Penahapan 

(7) Pelaksanaan LKMM dilakukan menggunakan sistem empat tahap yang masing-

masing disebut “tingkat”. Tingkat-tingkat itu adalah: Tingkat Pra-Dasar, Tingkat 

Dasar, Tingkat Menengah, dan Tingkat Lanjutan. 

A. LKKM Tingkat Pra-Dasar 

Peserta LKMM Tingkat Pra-Dasar diberi metode pelatihan berupa 

pemberian keterampilan dasar dalam rangka membekali mahasiswa baru mencari 

jati diri agar mahasiswa memiliki dasar-dasar untuk bertindak mandiri. Harapannya 

LKMM Pra-Dasar ini menjadi quick transition phase bagi mahasiswa baru dalam 

menjalani perubahan kehidupan baru mereka dari seorang siswa menjadi mahasiswa 

yang mengembangkan sifat kritis dan ilmiah serta mengetahui dasar-dasar 

manajemen dan organisasi kemahasiswaan. 

Kurikulum LKMM Pra-Dasar ditunjukan dalam tabel berikut:  

MODUL / MATERI TOPIK / KEGIATAN 

1.  Sifat Kritis  1.  Persepsi 
2. Kesalahan Berpikir  

2.  Ketrampilan  
Berkomunikasi  

1.  Mendengar Aktif 
2.  Berbicara Efektif  

3.  Pola Berpikir Prestatif  1. Dasar Konsep AKU 
2.  Sasaran, Resiko dan Kosekuensi  

4. Pengenalan dan 
Pengembangan diri  

1.  Pengenalan Diri 
2.  Pengembangan Diri 

B. LKMM Tingkat Dasar 
Peserta LKMM Tingkat Dasar diberikan metode pelatihan berupa 

pemberian keterampilan menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan dengan 

perencanaan dan sistematika yang baik.  

Kurikulum LKMM Tingkat Dasar ditunjukan dalam tabel berikut: 
MODUL / MATERI TOPIK / KEGIATAN 

1. Perumusan gagasan awal  1. Analisis kondisi lingkungan  
2. Perumusan gagasan awal  

2. Penjabaran rencana kerja 
dan kepanitiaan  
 

1. Tolok ukur keberhasilan  
2. Perencanaan jadwal kerja  
3. Pengorganisasian kegiatan / kepanitiaan  
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4. Komunikasi antar unit kerja  
5. Penjabaran gagasan awal  

3. Administrasi kesekretariatan  
 

1. Administrasi kesekretariatan  
2. Administrasi keuangan  

4. Teknik pengendalian 
motivasi  
 

1. Hakikat motivasi  
2. Pengambilan keputusan  
3. Pengendalian konflik  

5. Pengembangan program 
kerja  
 

1. Teknik penyusunan usulan kegiatan  
2. Penyempurnaan usulan kegiatan  

 

C. LKMM Tingkat Menengah 

Peserta LKMM Tingkat Menengah utamanya diberikan metode pelatihan 

berupa pemberian keterampilan yang disertai dengan metode pelatihan berpikir 

secara ilmiah yang diterapkan pada pemecahan masalah dalam berorganisasi. Dari 

pelatihan ini, mahasiswa diharapkan memiliki dasar-dasar untuk dapat bertindak 

secara wiraswasta dan mampu mengkoordinasi atau memimpin suatu tim kerja. 

Kurikulum LKMM Tingkat Menengah ditunjukan dalam tabel berikut: 

Modul / Materi  Topik / Kegiatan  

1. Pengembangan wawasan  1. Etika diskusi ilmiah 
2. Gaya kerja 
3. Topik pilihan I 
4. Topik pilihan II  

2. Pengembangan sikap dan 
ketrampilan  

1. Hakikat organisasi  
2. Klasifikasi masalah organisasi 
3. Pengukuran kinerja organisasi 
4. Perumusan masalah 
5. Penyusunan rencana pengembangan 

organisasi  

D. LKMM Tingkat Lanjut 

Peserta LKMM Tingkat Menengah utamanya diberikan metode pelatihan 

yang berupa diskusi. Dari pelatihan ini mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan 

dan keterampilan mengelola opini publik (wacana) yang dibutuhkan untuk turut 

berperan dalam pembangunan nasional.  

Kurikulum LKMM Tingkat Menengah ditunjukan dalam tabel berikut: 

Topik Bahasan Sub Topik Bahasan 
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Topik Bahasan Sub Topik Bahasan 

1. Nasionalisme dan 
globalisasi  

1. Sejarah perkembangan bangsa-bangsa 
2. Interdependensi dan pembagian peran 
3. Heterogenitas dan kemungkinan konflik 

horizontal 
4. Mutual trust 

2. Nilai dan Visi 
masa depan  

1. Demokrasi  
2. Humanitas  
3. Hak asasi manusia  

 

5.1. 1.  Kegiatan Pengembangan Minat dan Bakat 

Untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa diarahkan pada bidang-

bidang berikut.  

1. Pengembangan Keorganisasian antar-Kampus 

Untuk memperluas wawasan, pemahaman arah profesi, dan memperdalam 

pemahaman ilmu yang ditekuni mahasiswa, dikembangkan program seperti berikut.  

a) Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis (IOMS).  

b) Ikatan Senat Mahasiswa Sejenis (ISMS).  

c) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ). 

2. Olah Raga 

Akhir-akhir ini, jumlah peminat dan cabang olah raga cenderung semakin 

meningkat. Untuk itu, diperlukan program/kegiatan olah raga mahasiswa sehingga 

lebih lanjut dapat dikembangkan berbagai LIGA olahraga mahasiswa untuk setiap 

cabang di bawah koordinasi Bapomi Daerah. Melalui kegiatan Liga Olahraga 

Mahasiswa tersebut, setiap bulan dapat ditentukan peringkat untuk setiap cabang 

olahraga mahasiswa. Cabang-cabang tersebut antara lain: (1) atletik, (2) renang, (3) 

senam, (4) beladiri, dan (5) permainan yang meliputi sepak bola, bola volley, bola 

basket, tenis lapangan, bulu tangkis, dll. Kegiatan kompetisi di bidang olah raga 

yang selama ini telah berjalan meliputi:  

a) pekan olah raga mahasiswa baru (Pormaba);  

b) seleksi daerah pekan olah raga mahasiswa nasional (Selekda POMNAS);  

c) pekan olah raga mahasiswa nasional (POMNAS);  

d) pekan olah raga mahasiswa asean (POM ASEAN); dan  

e) kompetisi olah raga intra Universitas Jember.  

3. Kesenian 

Apresiasi kesenian mahasiswa dewasa ini semakin meningkat. Gejala 

tersebut perlu ditanggapi dan perlu diarahkan dengan kegiatan-kegiatan yang 
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kompetitif untuk menghindari kegiatan kesenian mahasiswa yang bersifat hura-hura 

belaka. Hal lain yang perlu dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh adalah 

mengembangkan kesenian di kalangan mahasiswa, antara lain dengan 

menyelenggarakan pentas seni secara periodik dan bergiliran, misalnya dengan 

menampilkan jenis dan tangkai seni tertentu baik di kampus maupun di luar kampus.  

Tangkai seni dewasa ini yang populer di kalangan mahasiswa antara lain: 

Seni Reog, Seni Musik, Seni Suara, Seni Drama/Teater, Seni Lukis, Seni Pahat, Seni 

Foto, Seni Tari, dll. Kegiatan kompetisi mahasiswa di bidang seni terdiri atas: 

a) seleksi daerah pekan seni mahasiswa nasional (Selekda PEKSIMINAS); 

b) pekan seni mahasiswa nasional (PEKSIMINAS); 

c) pekan seni mahasiswa baru (PSMB); 

d) lomba paduan suara mahasiswa (Lomba PSM); 

e) kompetisi seni intra Universitas Jember. 

4. Pramuka 
Menurut ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Gerakan 

Pramuka bahwa Gugus Depan (Gudep) terdiri atas Siaga, Penggalang, Penegak, dan 

Pandega. Pramuka Gudep yang berpangkalan di kampus perguruan tinggi tersebut 

Pramuka Pandega Mahasiswa. Hal ini dikarenakan usia mahasiswa pada umumnya 

tergolong pada kriteria usia Pandega. 

5. Resimen Mahasiswa (Menwa) 

Keputusan Bersama Menteri Pertahanan, Menteri Pendidikan Nasional, dan 

Menteri Dalam Negeri serta Otonomi Daerah Republik Indonesia tentang 

Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa: Nomor: KB/14/M/X/2000, 

Nomor: 6/V/KB/2000, Nomor: 39 A Tahun 2000, Tanggal 11 Oktober 2000 berisi 

hal-hal berikut.  

a) Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa di bidang olah keprajuritan, 

kedisiplinan, dan wawasan bela negara dilaksanakan melalui Unit Kegiatan 

Mahasiswa (UKM) dan menjadi tanggung jawab Pimpinan Perguruan 

Tinggi.  

b) Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa sebagai komponen 

pertahanan negara menjadi tanggung jawab Menteri Pertahanan. 

c) Pembinaan dan Pemberdayaan Resimen Mahasiswa dalam melaksanakan 

fungsi perlindungan masyarakat menjadi tanggung jawab Menteri Dalam 

Negeri dan Otonomi Daerah. 

Kebijakan Ditjen Dikti melalui Surat Edaran Ditjen Dikti Nomor: 

2081/D/T/2001, Tanggal 30 Agustus 2000 adalah sebagai berikut.  

a) Mengingat kewenangan yang mengatur pelaksanaan kegiatan Resimen 

Mahasiswa di luar Kampus Perguruan Tinggi berada sepenuhnya pada 
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Ditjen Sumdaman, Dephan dan Ditjen Kesbang dan Linmas, DeWDagri 

dan Otda, maka Ditjen Dikti hanya terbatas melaksanakan koordinasi.  

b) Terbitnya Surat Edaran Dirjen Sumdaman, Dephan dan Surat Edaran 

Dirjen Kesbang dan Linmas, DeWDagri untuk memberikan kejelasan 

keberadaan dan status Resimen Mahasiswa agar kegiatannya dapat berjalan 

sebagaimana mestinya dan untuk terus diberdayakan program dan 

kegiatannya.  

c) Untuk selanjutnya perlu diterbitkan Surat Edaran Dirjen Dikti sebagai 

aturan pendukungnya dan petunjuk sesuai yang diterbitkan oleh Pimpinan 

Perguruan Tinggi yang bersangkutan.  

d) Tanpa mengurangi kekuatan hukum Keputusan Bersama Tiga Menteri 

yang masih berlaku, Surat Edaran Dirjen Dikti tersebut memuat tentang: 

(1) keberadaan organisasi Resimen Mahasiswa di dalam Kampus Perguruan 

Tinggi tetap sebagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang bertanggung 

jawab kepada Pimpinan Perguruan Tinggi; 

(2) kegiatan Resimen Mahasiswa sebagai UKM yang selama ini dilaksanakan 

dan tidak bertentangan dengan Statuta Perguruan Tinggi, hendaknya terus 

dikembangkan di Kampus Perguruan Tinggi;  

(3) atribut dan seragam disuaikan berdasar kekhasan UKM di masing-masing 

perguruan tinggi; 

(4) pembinaan dan penggunaan Resimen Mahasiswa sebagai UKM oleh instansi 

terkait atau organisasi lain harus seizin Pimpinan Perguran Tinggi.  

6. Penerbitan Kampus Mahasiswa 

Penerbitan Kampus Mahasiswa (PKM) merupakan UKM yang 

menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan minat jurnalistik 

dan penulisan ilmiah bagi mahasiswa. Sebagai penerbit, PKM memperoleh 

kemudahan yakni tidak memerlukan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIPP) tetapi 

cukup dengan Surat Tanda Terbit (STT) agar tidak dianggap sebagai penerbit gelap. 

Sebagai sarana atau wadah untuk pengembangan kegiatan tersebut antara lain: 

a) latihan Jurnalistik atau PKM; 

b) penerbitan Jurnal Ilmiah; 

c) penerbitan jurnalistik mahasiswa yang bersifat umum; 

d) pembinaan lainnya. 

7. Pecinta Alam 

Dengan meningkatnya minat mahasiswa terhadap kegiatan di bidang 

kepecinta- alaman dan pelestarian lingkungan hidup, telah berkembang unit kegiatan 

mahasiswa khusus seperti Mahasiswa Pencinta Alam (MAPALA). Mengingat 

kegiatan ini beresiko tinggi, penanganannya perlu secara profesional dan cermat. 
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Untuk meningkatkan mutu dan kegiatan Mapala ini, antara lain dilaksanakan dengan 

menyelenggarakan : 

a) latihan dasar; 

b) penjelajahan; 

c) program yang terencana (baik ekstern maupun intern); 

d) pembinaan lainnya. 

8. University Student English Forum (USEF) 

USEF merupakan wadah penyaluran minat dan bakat para mahasiswa 

Universitas Jember di bidang penalaran bahasa Inggris dengan harapan para peminat 

mampu menguasai bahasa Inggris, sehingga memberi nilai tambah bagi lulusan 

Universitas Jember. 

5.1. 2.  Peningkatan Kesejahteraan Mahasiswa 

Kesejahteran mahasiswa meliputi kesejahteraan jasmani dan rohani, untuk 

mengembangkannya dapat melalui kegiatan sebagai berikut: 

1. Kegiatan Pengembangan Kerohanian Mahasiswa 

Dalam rangka pengembangan kesejahteraan di bidang kerohanian dan 

peningkatan ketaqwaan serta keimanan para mahasiswa terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa, perguruan tinggi perlu mempunyai Unit Kegiatan Kerohanian Mahasiswa, 

antara lain Kerohanian Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha. Pada saat ini, 

kegiatan keagamaan yang sah melembaga (2 tahun sekali) di tingkat nasional adalah 

Musabaqoh Tilawatil Quran (MTQ) dan Pesparawi. Penyelenggaraan kegiatan 

tersebut ditentukan dan disepakati melalui Rakerwil dan Rakernas Pembimbing 

Kemahasiswaan. Untuk menunjang kegiatan tersebut di UNEJ terdapat: 

a) unit kerohanian (Islam, Kristen, Katholik, Hindu dan Budha);  

b) musabaqoh tilawatil qur’an mahasiswa (MTQ Mahasiswa); 

c) pesta paduan suara gerejawi (Pesparawi). 

2. Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) 

Pengertian Kewirausahaan adalah semangat, sikap, perilaku kemampuan 

seseorang dalam menangani usaha dan atau kegiatan yang mengarah pada upaya 

mencari, menciptakan, menerapkan cara kerja, teknologi dan produk baru dengan 

meningkatkan efisiensi dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan 

atau memperoleh keuntungan yang lebih besar. Kewirausahaan adalah suatu proses 

kreativitas dan inovasi yang mempunyai risiko tinggi untuk menghasilkan nilai 

tambah bagi produk yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendatangkan 

kemakmuran bagi wirausahawan. Kewirausahaan itu dapat dipelajari walaupun ada 

juga orang-orang tertentu yang mempunyai bakat dalam hal kewirausahaan. Strategi 

pendidikan yang diwujudkan dalam Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) 

bertujuan membentuk softskill agar berperilaku sesuai karakter wirausaha. 
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Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) merupakan salah satu program 

dalam sistem pendidikan yang ada di perguruan tinggi. Dengan demikian, PMW 

harus terintegrasi dengan pendidikan kewirausahaan yang sudah ada. PMW 

hendaknya disinergikan dengan program-program yang sudah ada, antara lain: 

Program Kreativitas Mahasiswa Kewirausahaan (PKM-K), Program Co-op, Kuliah 

Kerja Usaha (KKU), dan program kewirausahaan lain. 

Mekanisme PMW terinci sebagai berikut.  

1. Pada tahap pertama: perguruan tinggi pelaksana program melakukan 

sosialisasi kepada para mahasiswa, identifikasi dan seleksi mahasiswa, 

pembekalan kewirausahaan, penyusunan rencana bisnis sambil magang di 

sebuah UKM. Mahasiswa yang pernah mengikuti program magang 

kewirausahaan (Program Co-op, KKU, dan program kewirausahaan lain) 

atau telah menjalankan usaha dapat dibebaskan dari kewajiban magang.  

2. Pada tahap kedua: dalam rangka mendapatkan dukungan permodalan dalam 

rangka pendirian usaha baru (business start-up) mahasiswa harus menyusun 

rencana bisnis yang layak. Kelayakan recana bisnis ditentukan oleh tim 

seleksi yang dapat terdiri atas unsur perbankan, UKM, dan perguruan tinggi 

pelaksana. 

3. Selama program berjalan: perguruan tinggi bekerja sama dengan para 

pengusaha, baik UKM, koperasi, maupun perusahaan besar. Pengusaha 

dilibatkan secara aktif untuk memberikan bimbingan praktis wirausaha, 

mulai dari pendidikan dan pelatihan, magang, penyusunan rencana bisnis, 

dan pendampingan terpadu. Harus dihindari terjadinya persaingan yang tidak 

sehat antara mahasiswa dan UKM pendamping. Diperlukan terjadinya 

sinergi atau komplementaritas antara jenis usaha yang dikembangkan 

mahasiswa tersebut dan jenis usaha UKM pendamping.  

4. Pendirian usaha baru: dapat dilakukan secara perorangan (individu) atau 

secara berkelompok. Jumlah modal kerja yang disediakan untuk pendirian 

usaha maksimal Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per mahasiswa. 

Apabila berkelompok, jumlah anggota maksimal 5 (lima) orang dengan 

jumlah modal kerja maksimal Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta 

rupiah).  

5. Pelaksanaan pendampingan usaha: dilakukan dengan kerjasama antara 

perguruan tinggi dan UKM hingga usaha mahasiswa berkembang dengan 

baik. 

6. Hasil akhir yang diharapkan adalah : 

a. terbentuknya dan berkembangnya wirausaha-wirausaha baru yang 

berpendidikan tinggi; 

b. Terbentuknya model pendidikan kewirausahaan di perguruan tinggi;  

c. Bertumbuh dan berkembangnya kelembagaan pengelola kewira-usahaan 
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mahasiswa di perguruan tinggi.  

Model program seperti diuraikan diatas terangkum dalam Skema atau 

Gambar 5-1 di bawah ini. 

 
Gambar 5-1 Model Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) 

  
Persyaratan bagi Mahasiswa 

Persyatatan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa adalah sebagai berikut.  

1. Program ini dapat diikuti oleh mahasiswa S1 universitas/institut/sekolah tinggi 

yang telah menyelesaikan kuliah 4 semester atau minimal telah menempuh 80 

SKS. 

2. Mahasiswa program diploma dan politeknik yang telah menyelesai-kan kuliah 3 

semester atau minimal telah menempuh 60 SKS.  

3.  Mahasiswa yang telah memenuhi syarat di atas diharapkan menempuh seleksi 

yang meliputi aspek minat, motivasi berwirausaha, kelayakan usaha, dan soft 

skill. 

4.  Seleksi dilakukan oleh tim profesional yang terdiri atas unsur perguruan tinggi, 

UKM, dan perbankan. Keterlibatan pihak-pihak tersebut penting, mengingat 

mahasiswa harus didampingi oleh mentor dari perguruan tinggi yang terlibat 

langsung dalam proses pendidikan kewirausahaan, sedangkan UKM merupakan 

tempat magang dan yang mempunyai pengalaman praktis berusaha, dan 

perbankan merupakan fihak yang terkait serta berpengalaman dalam hal 

kelayakan finansial. 

Program pengembangan kewirausahaan lainnya adalah : 
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a) Pengembangan Kewirausahaan Mahasiswa  

b) Pelatihan Kewirausahaan dan Penyiapan Kemampuan Kerja 

c) Hibah Dikti untuk Kewirausahaan Mahasiswa 

d) Co-op (Magang) 

e) I-Step Ramp 

3. Beasiswa Studi. 
UNEJ menyediakan berbagai beasiswa untuk membantu meningkatkan 

kesejahteraan bagi mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik tinggi atau 

kondisi ekonomi orangtuanya kurang mampu. Sampai saat ini jenis beasiswa yang 

tersedia sebagai berikut. 

a) Supersemar 

b) Beasiswa (ex. PPA) 

c) Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik  

d) Beasiswa Djarum 

e) Beasiswa Yayasan Salim 

f) Beasiswa BIDIK MISI 

g) Beasiswa Bank Indonesia  

h) Beasiswa BNI 

i) Beasiswa Taspen 

j) Beasiswa BTN 

k) Beasiswa UNEJ untuk mahasiswa asing 

l) Beasiswa LIPO 

m) Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) bagi mahasiswa pascasarjana 

yang berstatus dosen tetap PTN atau PTS di bawah naungan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. 

5.1. 3.  Bakti Sosial Mahasiswa 

Kegiatan pengembangan kemahasiswaan yang terkait dengan rasa 

kepedulian sosial dapat dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan, beberapa 

organisasi kemahasiswaan yang memfasilitasi kegiatan tersebut diantaranya: 

 

5.1. 4.  Kegiatan Pengembangan Mahasiswa dengan Mengikuti Lomba 

Pengembangan mahasiswa selain dengan mengikuti kegiatan yang tidak 

bersifat kompetitif, mahasiswa juga dapat melakukannya dengan mengikuti kegiatan 

dalam bersifat kompetitif. Adapun kegiatan-kegiatan yang bersifat kompetitif 

kebanyakan meliputi bidang penalaran, minat dan bakat. Pada kegiatan lomba yang 

diadakan terdapat beberapa tingkatan diantaranya tingkat Fakultas, Universitas, 

Nasional dan Internasional, Macam-macam lomba diantaranya sebagai berikut: 

1. Pemilihan Mahasiswa Berprestasi (Mawapres)  
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2. Lomba Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa Baru.  

3. Lomba Karya Kreatif dan Inovatif Mahasiswa. 

4. Kontes Makanan Sehat (Food Contest). 

5. Kompetisi Jembatan Indonesia (KJI). 

6. Kontes Robot Indonesia dan Kontes Robot Cerdas Indonesia 

(KRI dan KRCI). 

7. Kompetisi Roket Air Indonesia (KRAI). 

8. Olimpiade MIPA 

9. Hibah Kompetisi Organisasi Profesi Mahasiswa Sejenis. 

10. Pemilihan Duta Lingkungan. 

11. Pemilihan Duta Pariwisata (Putri Citra, Cak dan Ning, dll.) 

12. Lomba Debat Bahasa Inggris.  

5. 2  Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) 

Organisasi kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri 

mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta 

integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Upaya untuk 

memberikan keleluasaan yang lebih kepada para mahasiswa antara lain tertuang pada 

Pasal: 2 SK Mendikbud Nomor: 155/U/1998, yang berbunyi: “Organisasi 

kemahasiswaan di perguruan tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan 

untuk mahasiswa dengan memberikan peranan dan keleluasaan lebih besar kepada 

mahasiswa”. Selain itu pedoman organisasi kemahasiswaan di UNEJ juga diatur dalam 

peraturan rektor nomor 3256/UN25/TU/2015 tentang Organisasi Kemahasiswaan, hal 

ini juga merupakan bentuk otonomi pengelolaam bidang non akademik perguruan 

tinggi terkait penetapan norma dan pelaksanan kemahasiswaan yang tertulis dalam 

pasal 64 ayat (3) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012.  

5.2.1 Bentuk Organisasi Kemahasiswaan 

1. Organisasi kemahasiswaan di UNEJ dapat mencantumkan ciri tertentu yang 
mencerminkan kehendak dan cita-cita Ormawa yang terdiri dari Badan Perwakilan 
Mahasiswa (BPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM) di tingkat Universitas dan Fakultas, serta  Himpunan Mahasiswa Jurusan 
(HMJ) / Himpunan Mahasiswa Program (HMP) / Himpunan Mahasiswa Bagian 
(HMB) di tingkat Jurusan/Program Studi/Bagian, yang menaungi semua aktivitas 
kemahasiswaan. 

2. Bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan ditetapkan berdasarkan 
kesepakatan antarmahasiswa, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, dan statuta perguruan tinggi yang bersangkutan. 
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5.2.2 Kedudukan, Fungsi dan Tanggung Jawab 

1. Kedudukan ormawa merupakan kelengkapan non struktural di  lingkungan 
organisasi UNEJ. 

2. Ormawa mempunyai fungsi sebagai sarana dan wadah: 
1) perwakilan mahasiswa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi 

mahasiswa, menetapkan garis-garis besar program dan kegiatan 
kemahasiswaan;  

2) menumbuhkan sikap dan perilaku kreatif, kritis, kooperatif dan etis bagi 
mahasiswa. 

3) menjaga dan memanfaatkan sumberdaya perguruan tinggi untuk peningkatan 
kesejahteraan, minat bakat dan tata kehidupan bermasyarakat mahasiswa. 

4) komunikasi antar mahasiswa;  
5) pengembangan potensi jatidiri mahasiswa sebagai insan akademis, calon 

ilmuwan dan intelektual yang berguna pada masa depan; 
6) pengembangan pelatihan keterampilan organisasi, manajemen dan 

kepemimpinan 
7) mahasiswa; 
8) pembinaan dan pengembangan kader-kader bangsa yang berpotensi dalam 

melanjutkan kesinambungan pembangunan nasional;  
9) untuk memelihara dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni 

yang dilandasi oleh norma-norma agama, akademis, etika, moral, dan wawasan 
kebangsaan. 

3. Derajat kebebasan dan mekanisme tanggung jawab ormawa terhadap perguruan 
tinggi ditetapkan melalui kesepakatan antara mahasiswa dengan pimpinan 
perguruan tinggi yang merupakan penanggung jawab segala kegiatan di perguruan 
tinggi dan atau yang mengatasnamakan perguruan tinggi.  

5.2.3 Kepengurusan, Keanggotaan, dan Masa Bakti  

1. Kepengurusan 
1) Pengurus ormawa pada masing-masing tingkat sekurang-kurangnya terdiri atas 

ketua, sekretaris dan anggota. 
2) Pengurus ditetapkan melalui pemilihan yang tatacara dan mekanismenya 

ditetapkan oleh mahasiswa dalam ormawa tersebut seperti dalam AD Ormawa. 
3) Pengurus ormawa harus mahasiswa dengan status aktif, maksimal merupakan 

mahasiswa semester tujuh dan IPK minimal 2,50.  
 

2. Keanggotaan 
Keanggotaan organisasi kemahasiswaan pada masing-masing tingkat adalah 
seluruh mahasiswa yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik. 

3. Masa Bakti 
Masa bakti pengurus organisasi kemahasiswaan maksimal satu tahun dan khusus 
untuk ketua umum tidak dapat dipilih kembali.  

5.2.4 Pembiayaan 
Pembiayaan Ormawa dapat bersumber dari: 

1. iuran anggota, 
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2. bantuan/sumbangan masyarakat, 
3. hasil usaha Ormawa, 
4. bantuan/sumbangan dari lembaga luar UNEJ, 
5. kegiatan lain yang sah menurut hukum, dan/atau 
6. anggaran pendapatan belanja negara dan/atau pendapatan negara bukan pajak. 

Dalam hal pengelolaan pembiayaan Ormawa harus dikelola secara 

transparan dan akuntabel. 

5.2.5 Alur Permohonan Izin Kegiatan 

Dalam penyelenggaraan kegiatan kemahasiswaan, baik yang dilaksanakan 

di dalam atau di luar kampus Universitas Jember harus mendapat izin dari Rektor 

c.q Wakil Rektor I (Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni). Permohonan 

harus dibuat satu bulan sebelum kegiatan dilaksanakan. Contoh surat permohonan 

izin dan permohonan dana untuk kegiatan dapat dilihat di lampiran, sedangkan alur 

proses pengurusan perizinan suatu kegiatan mahasiswa di Universitas Jember adalah 

sebagai berikut.  

a. Ormawa tingkat Universitas/Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Universitas. 
1) Membuat proposal kegiatan (rangkap secukupnya) yang menetapkan nama 

kegiatan, panitia, anggaran, lokasi, waktu, tempat, sasaran, dan lain-lain, 
diketahui oleh dosen pembina, dan disahkan oleh Wakil Rektor I.  

2) Proposal dikirim/ditujukan kepada: 
a) Wakil Rektor I untuk izin kegiatan baik di dalam kampus maupun di luar 

kampus, rangkap dua;  
b) Wakil Rektor II untuk izin/permohonan tempat kegiatan (bila dilaksanakan 

di kampus UNEJ); 
c) Pimpinan wilayah/tempat kegiatan; 
d) Kapolres Kabupaten setempat; 
e) Bakesbang dan Linmas Kabupaten setempat (untuk c,d, dan e bila 

dilaksanakan di luar kampus UNEJ). 
b. Ormawa tingkat Fakultas/PS setara Fakultas 

1) Membuat proposal kegiatan (rangkap secukupnya) nama kegiatan, panitia, 
anggaran, lokasi, waktu, tempat, sasaran dll, diketahui oleh dosen 
pembina/Ketua Jurusan dan Wakil Dekan III/Sekretaris III PS setara Fakultas, 
serta disahkan oleh Wakil Rektor I.  

2) Proposal dikirim/ditujukan kepada: 
a) Wakil Rektor I untuk mendapatkan izin kegiatan baik di dalam kampus 

maupun luar kampus (diajukan rangkap dua untuk dikaji/dipelajari oleh 
pejabat berwenang tentang kelayakan kegiatan tersebut); 

b) Wakil Rektor II untuk mendapatkan izin/permohonan tempat kegiatan (bila 
dilaksanakan di kampus UNEJ); 

c) Pimpinan wilayah/tempat kegiatan; 
d) Kapolres kabupaten setempat; 
f) Bakesbang dan Linmas kabupaten setempat (untuk c,d, dan e bila 

dilaksanakan di luar kampus UNEJ). 
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5. 3  Peran Organisasi Mahasiswa 

Sikap kritis, peka, peduli, dan keinginan untuk menggali ilmu pengetahuan 

serta berkontribusi untuk masyarakat selama ini sering muncul dan tersemai subur dari 

keberadaan organisasi mahasiswa baik intra maupun ektra kampus. Sejarah dan fakta 

kekinian juga membuktikan bahwa merekalah yang aktif di organisasi mahasiswa yang 

dengan sadar dan lantang memberikan pembelaan, kritik, masukan, serta aksi nyata 

untuk memperbaiki kondisi masyarakat di negara ini, dengan berbagai cara yang 

mereka bisa dan kuasai.  

Organisasi mahasiswa mempunyai peran dan fungsi yang sangat vital dalam 

menumbuhkan dan menyemaikan nilai – nilai esensi dan perjuangan mahasiswa. Selain 

itu, mahasiswa adalah wadah yang sangat efektif untuk menumbuhkembangkan 

kemampuan mahasiswa terutama soft-skill dan life-skill. Organisasi mahasiswa adalah 

tempat untuk mengembangkan Emotional Quotient (EQ) dan Spiritual Quotient (SQ). 

Organisasi mahasiswa tidak hanya sekedar event organizer yang hanya 

mengadakan event parsial dan sporadis semata, seperti seminar, pelatihan, dan kuliah 

umum. Organisasi mahasiswa lebih dari sekedar hubungan formal dan komunikasi 

publik. Organisasi mahasiswa adalah lembaga kaderisasi dan lembaga pengembangan 

diri. Organisasi mahasiswa adalah tempat bersemainya budaya intelektualitas 

mahasiswa, tempat dimana mahasiswa berlatih menjadi seorang intelektual muda sejati 

dan sebagai agen penumbuh 3 pilar budaya seorang intelektual yaitu membaca, 

menulis, dan diskusi.   

Organisasi mahasiswa membutuhkan hubungan personal dan emosi yang 

sejalan. Jika organisasi ingin dijadikan keluarga, lalu keluarga yang seperti apa? Perlu 

adanya kepedulian yang bersifat personal di dalam keluarga. Tentunya asas perbedaan 

akan mewarnai dalam suatu keluarga. Perbedaan itu yang dapat menjadi stimulus bagi 

kita untuk menjadi dewasa, sikap saling menerima dan saling melengkapi. Organisasi 

mahasiswa berisikan oleh mahasiswa dengan berbagai macam cara pandang sehingga 

selalu memunculkan dinamika, karenannya organiasasi mahasiswa adalah sarana 

menuju kedewasaan personal dan juga spritiual.   

Berdasarkan hal tersebut maka organsiasi mahasiswa dituntut untuk terus 

meningkatan kualiatas dirinya dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat 

mahasiswa. Sebagai miniatur pemerintahan negara dalam penyelenggaraan negara yang 

semestinya dilakukan oleh aparatur negara. Maka, organisasi mahasiwa harus meng-

adopsi prinsip-prinsip pemerintahan layaknya dalam sebuah negara dan dikolaborasikan 

dengan prinsip sebagai organisasi pengkaderan dan perjuangan. Dengan demikian, 

satu media yang dapat membentuk kematangan mahasiswa dalam hidup bermasyarakat 

ialah organisasi. Dengan berorganisasi maka mahasiswa akan terus berinteraksi dan 

beraktualisasi, sehingga menjadi pribadi yang kreatif serta dinamis dan lebih bijaksana 

dalam persoalan yang mereka hadapi. 
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Ada beberapa salah persepsi dan penyempitan makna jika berbicara mengenai 

organisasi mahasiswa maupun aktivis mahasiswa. Sering kali banyak salah pemahaman 

tentang makna, peran dan fungsi organisasi mahasiswa. Banyak orang yang salah 

mempersepsikan bahwa organisasi mahasiswa hanya berkutat dengan dunia sosial-

politik dan pekerjaan utamanya adalah demo atau aksi turun ke jalan. Tidak semua 

organisasi mahasiswa selalu berorientasi politik. Organisasi mahasiswa mempunyai 

peran dan fungsinya menurut tujuan organisasi mahasiswa tersebut dibentuk, misalnya 

organisasi mahasiswa di bidang minat bakat, kesenian, budaya, sosial, sosial-politik, 

riset, dan kewirausahaan. Selain itu, aktivis mahasiswa seringnya dialamatkan kepada 

mereka yang aktif di organisasi mahasiswa yang berbau sosial-politik, seperti BEM 

atau Senat Mahasiswa. Padahal, semua pengurus organisasi mahasiswa, apapun 

organisasinya, adalah aktivis mahasiswa. Karena aktivis mahasiswa, adalah mereka 

yang aktif dan memberikan timbal balik manfaat kepada organisasi dan almamaternya.  

Pada intinya, semua organisasi mahasiswa (apapun tujuan organisasinya) 

adalah sarana yang efektif untuk belajar menjadi dewasa, belajar mengembangkan soft-

skill, life-skill, EQ dan SQ yang nantinya akan bermanfaat saat masuk ke dunia 

masyarakat yang sesungguhnya. Apapun organisasi dan tujuannya, yang terpenting 

adalah  bagaimana organisasi itu bisa menumbuhkan nilai, sikap, dan karakter kritis, 

peka, peduli, dan haus ilmu pengetahuan serta peningkatan kapasitas diri kepada 

seluruh anggotanya sehingga dapat dihasilkan mahasiswa yang sesungguhnya.  
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BAB 6 PELAYANAN DAN FASILITAS UNTUK MAHASISWA 

UNEJ menyediakan sejumlah fasilitas dan pelayanan yang dapat dimanfaatkan 

oleh mahasiswa selama studi, diantaranya meliputi: (1) Perpustakaan, (2) Teknologi 

Informasi, (3) Bahasa, (4) Penerbitan, (5) Bimbingan dan Konseling, (6) Kesehatan, (7) 

Beasiswa, (8) Asrama, dan (9) Fasilitas Umum. Fasilitasi dan pelayanan tersebut 

dijalankan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Universitas Jember 

sebagaimana urian berikut ini.  

6. 1  Perpustakaan 

Pelayanan yang terkait dengan kebutuhan bahan pustaka dilakukan oleh Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan UNEJ, yang berperan untuk menunjang 

pelaksanaan kegiatan tridarma perguruan tinggi dan berfungsi sebagai pusat 

pengumpulan, pengolahan, pemanfaatan, pelestarian, dan penyebaran informasi. Selain 

itu, perpustakaan sebagai tempat belajar dan sarana rekreatif-edukatif. Moto UPT 

Perpustakaan: smart library builds smart university. Visi UPT Perpustakaan: to be 

smart library to support the program of Jember University (menjadi perpustakaan 

modern dengan kualitas layanan prima guna menunjang program UNEJ). Untuk 

merealisasi visi di atas, misi UPT Perpusatakaan: (i) menyelenggarakan pembinaan dan 

pengembangan ketersediaan bahan pustaka dan informasi sesuai dengan kebutuhan 

pengguna secara berkelanjutan; (ii) meningkatkan kualitas dan sistem manajemen 

layanan perpustakaan secara profesional dengan memanfaatkan teknologi informasi; 

(iii) membina dan mengembangkan jaringan kerjasama dengan pusat-pusat informasi 

dan lembaga terkait baik di dalam maupun di luar negeri. Kegiatan UPT Perpustakaan 

dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan tri darma 

perguruan tinggi melalui penyediaan layanan bahan pustaka yang berkualitas. Hal 

tersebut telah dibuktikan dengan penerapan SMM berbasis ISO 9001:2008 dan telah 

berhasil menerima sertifikat ISO dari MALQA-KAN pada tanggal 6 November 2009, 

sekaligus merupakan perpustakaan PTN yang sudah bersertifikasi ISO 9001:2008.  

Sejak tahun 2013, UPT Perpustakaan UNEJ bekerjasama dengan Yayasan 

Putra Sampoerna mendirikan pojok sampoerna (sampoerna corner). Pojok sampoerna 

ini merupakan program CSR (coorporate social responsibility) perusahaan dalam 

bidang pengembangan SDM. Dengan pemberian fasilitas pembelajaran,pelatihan 

maupun workshop, terutama bidang kewirausahaan maupun bidang pengembangan diri.  

Berbagai fasilitas disediakan di tempat ini seperti 6 unit sambungan komputer yang 

terkoneksi internet, 213 judul buku bacaan pengembangan diri dan tayangan TV 

edukasi.  
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Disamping itu sejak awal tahun 2014 UPT Perpustakaan UNEJ dalam transaksi 

peminjaman, pengembalian bahan pustaka sudah menerapkan teknologi RFID. Dengan 

penerapan teknologi ini pemustaka dapat melakukan proses peminjaman maupun 

pengembalian bahan pustaka secara mandiri. Didukung dengan ketersediaan fasilitas 

berupa anjungan peminjaman 1 unit, anjungan pengembalian 1 unit, anjungan 

pemesanan bahan pustaka 1 unit.  

UPT Perpustakaan UNEJ berada di tengah-tengah kampus dan menempati 

gedung berlantai tiga dengan luas 3.022 m
2
. Pembagian dan pemanfaatan masing-

masing setiap lantai sebagai berikut.  

a. Pemanfaatan ruang di lantai I  

1) Ruang Pengadaan dan Pengolahan Koleksi;  

2) Ruang Registrasi & Penitipan Barang; 

3) Ruang Layanan Multi Media, Digital Library, Internet dan Audio Visual; 

4) Ruang Pimpinan; 

5) Ruang Pertemuan; 

6) Ruang Administrasi; dan 

7) Ruang Beranda (digunakan untuk area wireless zone [WiFi]). 

b. Pemanfaatan ruang di lantai II  

1) Ruang Layanan Sirkulasi; 

2) Ruang Baca; dan 

3) Kafetaria 

c. Pemanfaatan ruang di lantai III  

1) Ruang Koleksi Tandon/Cadangan (reserved); 

2) Ruang Koleksi Laporan D3, Skripsi, Tesis, dan Disertasi 

3) Ruang Koleksi Referensi, Laporan Penelitian, dan Makalah;  

4) Ruang Koleksi Terbitan Berkala (jurnal, majalah, tabloid, koran, kliping, dan 

lain-lain); 

5) Ruang Fotokopi; dan 

6) Mushola 

 
UPT Perpustakaan memiliki komponen pokok dan penunjang. Komponen 

pokok terdiri atas sumber daya manusia, koleksi, peraturan dan tata tertib, serta 

klasifikasi penataan koleksi. Komponen penunjang terdiri atas OPAC Symphony 

sebagai sarana penelusuran informasi, Digital Library sebagai sarana penyebaran 

produk ilmiah UNEJ, Wireless Zone sebagai sarana akses informasi (WiFi), serta Bag 

Deposit sebagai sarana penyimpanan barang. Uraian setiap komponen tersebut sebagai 

berikut : 



 

| PELAYANAN DAN FASILITAS UNTUK MAHASISWA 109 

 

6.1.1. Sumber Daya Manusia 

Untuk melaksanakan aktivitas operasional, UPT Perpustakaan didukung 

oleh tenaga terampil yang berpengalaman di bidangnya dan tenaga lain yang 

mendukung kinerja tenaga trampil. Ketenagaan UPT Perpustakaan sebanyak 44 

orang yang terdiri atas: 

a. tenaga pustakawan 16 orang; 

b. tenaga administrasi 12 orang;  

c. tenaga kontrak 15 orang; dan 

d. tenaga teknisi komputer 1 orang. 

6.1.2. Koleksi 

Dalam rangka memenuhi kebutuhan mahasiswa, UPT Perpustakaan 

memiliki berbagai macam koleksi yang terbagi atas: 

a. Buku Teks; 

b. Buku Referensi;  

c. Karya Ilmiah Dosen; 

d. Prosiding; 

e. Majalah dan jurnal ilmiah 2; 

f. Laporan D3 dan Skripsi; 

g. Tesis; 

h. Disertasi; dan 

i.  Koleksi Unggulan. 

Untuk koleksi noncetak, UPT Perpustakaan memiliki: (i) CD-ROM, yang 

memuat ribuan judul karya ilmiah dalam bentuk: bibliografis, multimedia, dan full-

texts; serta (ii) kaset belajar bahasa mandiri yang terdiri atas 5 bahasa, yaitu: Inggris, 

Arab, Perancis, Belanda, dan Jerman. Dalam upaya meningkatkan layanan terhadap 

pengguna, UPT Perpustakaan menyediakan koleksi lain, yaitu: jurnal elektronik, 

koleksi unggulan, koleksi AV, layanan permintaan artikel yang dimuat dalam jurnal 

ilmiah, jurnal ilmiah dalam bentuk cetak yang dilanggan UPT Perpustakaan, warta 

perundang-undangan, koleksi referensi, koleksi CD-ROM, dan fokus informasi 

Indonesia. Uraian setiap koleksi lain tersebut sebagai berikut : 

a. Koleksi CD - ROM 

Selain melanggan jurnal/majalah ilmiah dalam bentuk cetak, UPT Perpustakan juga 

melanggan jurnal dalam bentuk elektonik, yaitu jurnal yang dimuat dalam CD dan 

artikel lengkap (full-texts) yang ada di dalamnya dapat dipanggil dengan kata kunci 

secara mudah dan cepat. Para dosen, peneliti, praktisi, mahasiswa, dan masyarakat 

umum dapat memperoleh artikel dengan lengkap sama dengan aslinya, termasuk di 

dalamnya data grafis seperti gambar, statistik, tabel, ilustrasi, dan foto. Jurnal 

elektronik yang tersedia sebagai berikut : 

1) Business Periodical on Disk Research Edition  (ProQuest BPO-RE) 
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ProQuest BPO-RE adalah jurnal elektronik (full-texts) yang memuat jurnal 

internasional dengan artikel lengkap dalam bidang Ilmu Ekonomi dan Bisnis 

seperti akuntansi, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, manajemen 

SDM, manajemen umum; Ilmu Hukum Bisnis termasuk konsentrasi industri, real 

estat, rumah sakit manufaktur, dan sebagainya. Cakupan artikel yang dimuat 

terbatas untuk lima tahun terakhir.  

2) Wilson SSO (Social Sciences on Disc) 

Wilson SSO adalah jurnal elektronik (full-texts) yang memuat informasi tentang 

Ilmu-ilmu Sosial yang meliputi antropologi, kesehatan masyarakat, sosial-

ekonomi, humaniora, hubungan internasional, hukum dan kriminologi, 

perencanaan, administrasi negara, politik, psikologi, psikiatri, sosiologi, 

kesejahteraan sosial, dan lain-lain. Di dalam Wilson SSO dimuat lebih dari 300 

judul jurnal international yang artikelnya mulai edisi tahun 1983 sampai 

sekarang.  

3) Applied Science & Technology Full-texts  

Wilson Applied Science & Technology on Disc adalah jurnal elektronik yang 

berisi lebih dari 120 jurnal/majalah ilmiah internasional (full-texts) dalam 

ilmu-ilmu terapan seperti teknik mesin, elektro, geologi, kimia, tekstil, 

komputer, manajemen limbah, dan lain-lain, dengan cakupan mulai edisi tahun 

1993 sampai dengan tahun 2003. Semua informasi yang dimuat dalam jurnal 

elektronik ini dapat diakses dan ditemukan artikel lengkapnya dengan mudah 

dan cepat. 

4) The Essential Electronic Agricultural Library (TEEAL) 

The Essential Electronic Agricultural Library adalah jurnal elektronik dengan 

artikel full-texts/images yang memuat lebih dari 130 judul jurnal bidang 

pertanian dan yang terkait mulai edisi tahun 1975 sampai dengan edisi tahun 

2000. Fasilitas ini tersedia di ruang internet lantai 1 UPT Perpustakaan. 

5) Medical on Disc (ProQuest MOD) 

ProQuest Medical on Disk adalah jurnal elektronik dalam bentuk full- 

text/image yang memuat secara lengkap artikel ilmiah bidang kedokteran dan 

yang terkait seperti farmakologi, kesehatan lingkungan, kesehatan masyarakat, 

keperawatan, anatomi, mikrobiologi, nutrisi, dan bidang lain yang terkait.  

Memuat lebih dari 230 judul jurnal internasional bidang kedokteran dan 

kesehatan mulai tahun 2001 sampai dengan 2007. 

b. Koleksi Unggulan 

UPT Perpustakaan memiliki dan mengembangkan koleksi unggulan yang 

meliputi koleksi terlengkap bidang kajian MADURA, OSING, dan TENGGER 
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dalam bentuk buku, disertasi, tesis, skripsi, laporan penelitian, makalah, dan 

sebagainya. 

 

c. Koleksi Audio Visual 

UPT Perpustakaan juga menyediakan lebih dari tiga ratus koleksi cassette yang 

dilengkapi dengan buku panduan, buku latihan, kamus, dan lain-lain yang 

dirancang khusus untuk pengguna perpustakaan yang ingin belajar berbagai 

bahasa secara mandiri mulai dari tingkat dasar (beginner) sampai dengan tingkat 

mahir (advance) yang meliputi bahasa Arab, Belanda, Inggris, Jerman, dan 

Perancis. Untuk memenuhi kebutuhan menambah wawasan pengetahuan dan 

informasi aktual, UPT Perpustakaan juga melengkapi fasilitas dengan 

berlangganan program-program INDOVISION. Paket program untuk menambah 

wawasan dan hiburan lewat channel: Discovery, National Geography, Animal 

Planet, dan lain-lain. Selain itu, juga tersedia koleksi CD multimedia untuk 

hiburan dan VCD harun yahya yang berisi ilmu pengetahuan ilmiah populer.  

 

d. Koleksi Berkala  

UPT Perpustakaan melanggan jurnal ilmiah dan majalah yang berbentuk cetak 

dan dilanggan sejak bulan Januari 1997. UPT Perpustakaan telah melanggan 

lebih dari 70 judul jurnal ilmiah dan majalah asing serta dalam negeri dalam 

bentuk cetak secara rutin untuk berbagai bidang. Jurnal ilmiah dan majalah 

tersebut ditempatkan di Ruang Berkala Lantai III.  

 

e.  Koleksi Referensi 

Koleksi Referensi terdiri atas dua jenis, yaitu:  

1) berupa buku yang langsung memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan 

tertentu, meliputi: (i) almanak, (ii) atlas, (iii) direktori, (iv) buku pegangan, (v) 

buku tahunan, (vi) ensiklopedia, (vii) ensiklopedia subjek, (viii) kamus, dan 

(ix) kamus geografi. 

2) Berupa buku yaitu buku yang menerangkan lokasi suatu informasi dapat 

ditemukan, antara lain: indeks jurnal, artikel surat kabar, esai puisi, abstrak, 

dan bibliografi. 

 

g. Lain-lain  

1) Garba Rujukan Digital (GARUDA) adalah portal penemuan referensi ilmiah 

Indonesia yang merupalan titik akses terhadap karya ilmiah yang dihasilkan 

oleh akademisi dan peneliti indonesia. Garuda mencakup antara lain e-journal 

domestik, tugas akhir mahasiswa, dan laporan penelitian. Garuda ini 

dikembangkan oleh Direktorat P2M-RistekDikti bekerjasama dengan Pusat 

Dokumentasi dan Informasi Ilmiah Indonesia Lembaga Ilmu Pengetahuan 
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Indonesia (WDII-LIPI) serta berbagai perguruan tinggi dalam hal penyediaan 

konten. Pemustaka dapat mengakses informasi ini melalui alamat sbb: 

http://garuda.dikti.go.id. 

2) Akses jurnal online, pada awal tahun 2014 UPT Perpustakaan UNEJ 

berlangganan jurnal online dari publisher Cambridge dan Oxford dengan 

cakupan jurnal dari berbagai bidang disiplin ilmu yang dapat diakses melalui 

alamat http://journals.cambridge.org dan http://www.oxfordjournals.org. 

6.1.3. OPAC Symphony Sebagai Sarana Penelusuran Informasi  

Semua data koleksi yang dimiliki UPT Perpustakaan UNEJ telah 

dimasukkan ke dalam komputer sehingga dapat ditelusuri dan ditemukan dengan 

mudah, cepat, kapan saja dan dapat dari mana saja melalui jaringan komputer, 

termasuk yang sudah terpasang di UPT Perpustakaan (menggunakan program 

Unicorn SirsiDynix). Otomasi perpustakaan dengan program tersebut merupakan 

sistem otomasi perpustakaan yang paling banyak dipakai. UPT Perpustakaan mulai 

mengoperasionalkan OPAC Symphony pada pertengahan tahun 2008 dan mulai 

publish di internet pada tahun 2011 seiring dengan tuntutan kebutuhan pemustaka 

maka segala informasi koleksi yang ada di UPT perpustakaan UNEJ bisa di akses 

via internet. Pemustaka dapat mengakses OPAC Symphony setiap hari (seminggu) 

selama 24 jam dengan mengunjungi situs http://library.UNEJ.ac.id untuk OPAC 

dan http://lib.UNEJ.ac.id berisi informasi kegiatan internal UPT Perpustakaan 

Universitas Jember.  

6.1.4. Peraturan dan Tatatertib 

a. Ketentuan Umum 

UPT Perpustakaan menyediakan waktu layanan yang sudah berstandar internasional, 

tujuh hari dalam satu minggu selama 75 jam dengan jadwal sebagai berikut.  

Senin s/d Kamis :  pukul 08.00 – 20.00 WIB  

Jumat  :  pukul 08.00–11.00 WIB dan  

     pukul 13.00–20.00 WIB 

Sabtu  :  pukul 08.00–16.00 WIB 

Minggu  :  pukul 08.00–16.00 WIB 

 

(Pada saat liburan semester dan bulan Ramadhan jadwalnya mulai pukul 

08.00 sampai dengan pukul 15.00 WIB, serta libur pada hari-hari besar nasional).  

Seluruh warga UNEJ dapat menggunakan fasilitas dan pelayanan perpustakaan 

sesuai dengan peraturan dan tatatertib yang berlaku. Pengguna bukan warga UNEJ 

dapat memanfaatkan fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh UPT Perpustakaan 

UNEJ berupa membaca di tempat dan memfotokopi koleksi. Pengguna bukan warga 

UNEJ harus memiliki kartu baca yang dikeluarkan oleh UPT Perpustakaan. Pengguna 

http://garuda.dikti.go.id/
http://journals.cambridge.org/
http://www.oxfordjournals.org/
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yang berasal dari perguruan tinggi negeri yang tergabung dalam Forum Kerjasama 

Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri (FKP2TN) harus menunjukkan kartu sakti 

(Sarana Kerjasama Perpustakaan Perguruan Tinggi Negeri) yang dikeluarkan oleh 

FKP2TN. Setiap pengguna wajib memiliki kartu tanda mahasiswa/kartu anggota 

perpustakaan (KTM/KAP) UNEJ atau kartu baca (KB), atau kartu sakti (KS) yang 

masih berlaku. 

Mahasiswa baru UNEJ sebelum memanfaatkan fasilitas dan pelayanan UPT 

Perpustakaan diwajibkan mengikuti bimbingan pemakai perpustakaan. Setiap pengguna 

harus menitipkan tas, jaket, dan barang bawaan lain di Bag Deposit, kecuali barang 

berharga harus dibawa oleh mahasiswa bersangkutan. Setiap pemustaka diwajibkan 

menunjukkan KAP/KB/KS di pintu masuk perpustakaan untuk direkam ke dalam scan 

recording system. Pemustaka yang menggunakan sandal atau kaos oblong tidak 

diperkenankan masuk perpustakaan. 

 

b. Keanggotaan 

Calon pengguna Perpustakaan UNEJ harus memiliki kartu anggota. Ketentuan 

tentang kartu anggota sebagai berikut. Persyaratan untuk mendapatkan : 

a) Mahasiswa UNEJ yang terdaftar secara sah; 

b) warga UNEJ ( dosen, karyawan ) yang masih terdaftar resmi sebagai warga UNEJ 

menyerahkan pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak dua lembar; 

c) bukan warga UNEJ dapat menunjukkan identitas yang sah serta menyerahkan pas 

foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak dua lembar; 

d) mendaftarkan diri sebagai anggota; 

 

c. Peminjaman 

Ketentuan yang harus ditaati oleh para pengguna dalam peminjaman koleksi 

perpustakaan diatur sebagai berikut: 

1) Buku Teks 

Setiap anggota perpustakaan dapat meminjam koleksi buku teks dengan 

ketentuan sebagai berikut.  

a) Mahasiswa program sarjana dan diploma dapat meminjam koleksi 

buku teks maksimum 4 buku dalam judul yang berbeda dengan lama 

peminjaman 1 minggu, dan dapat diperpanjang 1 kali selama koleksi 

tersebut tidak dipesan (booked) oleh anggota perpustakaan yang lain.  

b) Mahasiswa program pascasarjana dan karyawan dapat meminjam 

koleksi buku teks maksimum 4 buku dalam judul yang berbeda dengan 

lama peminjaman 2 minggu dan dapat diperpanjang 1 kali selama 

koleksi tersebut tidak dipesan (booked) oleh anggota perpustakaan 

yang lain; 
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c) Dosen dapat meminjam koleksi buku teks maksimum 4 buku dalam 

judul yang berbeda dengan lama peminjaman 2 minggu dan dapat 

diperpanjang 1 kali selama koleksi tersebut tidak dipesan (booked) oleh 

anggota perpustakaan yang lain.  

d) Pemesanan (booked) dilakukan lewat komputer secara on-line. 

 

2) Buku Tandon (Reserved) 

Setiap anggota perpustakaan dapat meminjam koleksi buku tandon dengan 

ketentuan sebagai berikut : 

a) Pengguna yang ingin meminjam buku tandon diharuskan meninggalkan 

kartu anggota yang masih berlaku.  

b) Buku tandon dapat dipinjam dengan jangka waktu maksimum 3 jam 

untuk difotokopi dengan seizin pertugas di ruang tandon.  

 

d. Sanksi dan Denda 

Pengguna perpustakaan diwajibkan mematuhi ketentuan yang berlaku di UPT 

Perpustakaan. Semua pengguna yang sengaja atau tidak sengaja melanggar 

peraturan yang telah ditetapkan dikenakan sanksi administrasi atau sanksi 

akademik, atau denda. Denda diterapkan apabila : 

a. terjadi keterlambatan pengembalian buku yang dipinjam, dikenakan denda 

per buku per hari dan penundaan batas denda maksimum. 

b. terjadi keterlambatan khusus untuk koleksi tandon, juga dikenakan denda 

per jam per buku; 

c. pengguna menghilangkan atau merusakkan bahan pustaka yang dipinjam 

wajib mengganti dengan bahan pustaka yang sama dan apabila hal ini tidak 

mungkin, harus mengganti kerugian dengan harga terbaru atau mengganti 

dua eksemplar fotokopi bahan pustaka yang dihilangkan/dirusakkan.  

6.1.5. Klasifikasi Penataan Koleksi 

Koleksi perpustakaan diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok 

berdasarkan subjek bahan pustaka yang bersangkutan. Tabel pengelompokan bahan 

pustaka berdasarkan aturan pengklasifikasian DDC (Dewey Decimal Classification) 

sebagai berikut : 

000  KARYA UMUM 

010  Biografi 

020  Ilmu Perpustakaan dan Informatika  

030 Ensiklopedi Umum 

040  Terbitan Berseri Umum 

050  Terbitan Berseri Umum 



 

| PELAYANAN DAN FASILITAS UNTUK MAHASISWA 115 

 

060 Organisasi Umum dan Museum 

070 Jurnalisme Penerbitan dan Surat Kabar 

080 Kumpulan Karya-karya Umum 

090 Naskah-naskah dan Buku-buku Langka 

100 ILMU FILSAFAT 

110 Metafisika   160 Logika 

120 Epistemologi   170 Etika 

130 Fenomena Paranormal  180 Filsafat Kuno 

140 Pandangan-pandangan   190 Filsafat Barat 

Filsafat Khusus    Modern 

150 Psikologi 

200 AGAMA   260 Teologi Sosial  

Kristen 

210 Agama Islam   270 Sejarah Gereja 

220 Al Kitab   280 Dominasi dan 

Sekte-sekte Kristen 

230 Teologi Kristen   290 Agama-agama  

240 Moral Kristen    lain dan 

perbandingan 

      Agama 

250 Gereja Kristen Setempat   

300 ILMU-ILMU SOSIAL 

310 Statistik Umum   360 Layanan Sosial 

dan Asosiasi 

320 Ilmu Politik   370 Pendidikan 

330 Ilmu Ekonomi   380 Perdagangan 

Dan 

Komunikasi 

340 Ilmu Hukum    Transport 

350 Administrasi Negara  390 Adat Istiadat 

dan Kebiasaan 

400 BAHASA 

410 Bahasa Indonesia  460 Bahasa 

Spanyol dan 

Potugis 

420 Bahasa Inggris   470 Bahasa Latin 

430 Bahasa Jerman   480 Bahasa Yunani 

440 Bahasa Perancis  490 Bahasa-bahasa 

lain 

450 Bahasa Italia  
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500 ILMU-ILMU MURNI 

510 Matematika   560 Palentologi 

520 Astronomi   570 Ilmu-ilmu 

Tentang 

Kehidupan 

530 Fisika    580 Ilmu-ilmu 

Tentang 

Tumbuh- 

tumbuhan 

540 Kimia    590 Ilmu-ilmu  

tentang Hewan 

550 Ilmu Pengetahuan tentang  

Bumi dan Dunia Lain 

600 TEKNOLOGI (ILMU TERAPAN) 

610 Ilmu Kedokteran  640 Kesejahteraan  

Rumah Tangga 

620 Ilmu Teknik   650 Manajemen 

630 Pertanian   660 Teknologi  

Kimia 

670 Pabrik-pabrik   690 Bangunan 

680 Pembuatan Produk  

untuk Penggunaan Khusus 

700 KESENIAN 

710 Seni Perkotaan dan   750 Seni Lukis dan  

Lukisan 

Pertanian   760 Seni Grafika 

720 Arsitektur   770 Fotografi 

730 Seni Plastik dan   780 Musik 

Pahat Patung   790 Seni Rekreasi  

dan Pertunjukan 

740 Menggambar dan    

Seni Dekorasi  

800 KESUSASTERAAN 

810 Kesusasteraan Indonesia  860 Kesusasteraan  

Spanyol dan 

820 Kesusasteraan Inggris    Portugis 

830 Kesusasteraan Jerman  870 Kesusasteraan  

Latin 

840 Kesusasteraan Perancis  880 Kesusasteraan  

Yunani 
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850 Kesusasteraan Italia   890 Kesusasteraan  

Lain-lain 

900 GEOGRAFI DAN SEJARAH 

910 Geografi dan Kisah Perjalanan 

920 Biografi   960 Sejarah Umum  

Afrika 

930 Sejarah Dunia Purba  970 Sejarah Umum  

Amerika Utara 

940 Sejarah Umum Eropa  980 Sejarah Umum  

Amerika Selatan 

950 Sejarah Umum Asia  990 Sejarah Umum  

Bagian Lain  

dari Bumi  

6. 2  Teknologi Informasi 

UPT Teknologi Informasi memberikan pelayanan bagi civitas akademika 

Universitas Jember diantaranya sebagai berikut.  

6.2.1. Akses Internet 
UNEJ sudah memiliki internet bandwidth 

dengan kapasitas 350 Mbps yang meliputi 200 Mbps 

untuk koneksi IIX dan 150 Mbps untuk koneksi 

Internasional yang disalurkan ke fakultas, program studi, 

dan unit kerja melalui Local Area Network  (LAN) yang 

menggunakan kabel Fiber Optic (FO) dan Hotspot WiFi 

sehingga mahasiswa dapat mengakses internet dari mana 

saja di dalam lingkungan kampus UNEJ.  

UPT Teknologi Informasi juga memberikan 

fasilitas Video Conference yang dapat digunakan oleh 

civitas akademik untuk mendukung kegiatan tri darma 

Perguruan Tinggi. Selain itu UPT TI juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa 

untuk mengaktualisasikan diri di dunia maya melalui personal blog dimana setiap 

mahasiswa dapat membuat blog pribadi yang berisi karya-karya terbaik mahasiswa 

dengan domain student.UNEJ.ac.id. Pendaftaran nama blog bisa dilakukan sendiri 

oleh mahasiswa melalui Sistem Informasi Terpadu Universitas Jember (SISTER). 

6.2.2. Autentifikasi Radius  

Untuk meningkatkan keamanan jaringan dan mempermudah dalam 

memantau trafik jaringan, diberlakukan sistem autentifikasi pada seluruh civitas 

akademika Universitas Jember, yang mengharuskan user untuk login terlebih dahulu 

Gambar 6-1 Hotspot WiFi 
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sebelum menikmati layanan INTERNET dan INTRANET. Untuk login, dosen dan 

staf UNEJ menggunakan alamat dan password E-mail dengan domain @UNEJ.ac.id 

serta berlaku selama menjadi dosen/staf UNEJ, mahasiswa menggunakan NIM dan 

password akademik serta berlaku selama menjadi mahasiswa UNEJ, sedangkan 

tamu harus menghubungi UPT-TI terlebih dahulu untuk memperoleh Voucher 

Internet. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 6.2 di bawah ini.  

 

Gambar 6-2 Tampilan autentifikasi 

6.2.3. E-learning 

UNEJ sudah mengembangkan sistem pembelajaran berbasis web yang biasa 

disebut dengan e-learning yang salah satu tujuannya adalah agar mahasiswa dapat 

melakukan kegiatan pembelajaran secara online kapan saja dan dari mana saja 

disamping kewajiban mengikuti perkuliahan di kelas.  

E-learning ini sudah terintegrasi dengan SISTER sehingga matakuliah yang 

diprogram (KRS) melalui SISTER akan langsung muncul di e-learning. Dengan e-

learning memungkinkan mahasiswa dan dosen untuk berinteraksi lebih intens selain 

interaksi di dalam perkuliahan kelas. E-learning juga bisa diakses dari berbagai jenis 

gadget, sehingga mahasiswa bisa selalu teruWDate dengan informasi terkini dari mata 

kuliah yang ditempuhnya. 

6.2.4. Telegram 

 Telegram adalah layanan baru dari UPTTI yang sudah secara resmi 

diluncurkan bersamaan dengan ulang tahun ke 50 Universitas Jember. Telegram 

adalah aplikasi messenger yang bisa diakses dari berbagai jenis perangkat, mulai 

dari PC Desktop, laptop, smartphone sampai tablet. Dengan menggunakan Telegram 

mahasiswa bisa memperoleh berbagai macam informasi terkini terkait dengan 

perkembangan yang ada di UNEJ. Mahasiswa juga bisa berkomunikasi melalui 

Telegram dengan pihak-pihak terkait di UNEJ perihal berbagai masalah atau 

kesulitan yang dihadapi selama menjadi mahasiswa. 
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Harap diperhatikan 

Dilarang menggunakan account secara bersama-sama (sharing account), 

baik pada waktu yang bersamaan maupun tidak. 

Administrator UPTTI sebagai penyelenggara dan pemelihara koneksi 

internet di UNEJ akan memantau trafik web serta content yang diakses oleh para 

pengguna UNEJ dan jika melanggar peraturan atau hal-hal negatif lain, akan 

dikenakan tindakan yang dianggap perlu, mulai dari peringatan, penonaktifan 

account, hingga tindakan tegas secara resmi yang secara detail bisa dilihat pada 

bagian hukuman. 

Untuk informasi lengkap, hubungi UPT Teknologi Informasi Universitas 

Jember Jalan Kalimantan Nomor 37 Kampus Tegalboto Jember 66121. Telp/Faks 

0331-331042., website: http://uptti.UNEJ.ac.id/  

6. 3  Bahasa 

UPT Bahasa adalah salah satu unit penunjang di bawah UNEJ yang melayani 

pelatihan dan pengembangan bahasa baik bagi seluruh sivitas akademika UNEJ 

maupun masyarakat umum. Pelayanan pelatihan dan pengembangan bahasa tersebut 

sebagai berikut: 

1. Pelatihan Bahasa Asing (Bahasa Inggris, Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin, dan 

Bahasa Jerman ). 

2. In-company Training. 

3. Penyelenggaraan tes Kemampuan Bahasa Inggris (English Proficiency Test (EPT), 

Institutional TOEFL). 

4. Pusat Belajar Mandiri (Self Access Centre). 

5. Pelatihan Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing; 

6. Penerjemahan bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia dan Bahasa Indonesia ke Bahasa 

Inggris. 

6.3.1. Fasilitas dan Pelayanan UPT Bahasa 

a. Self Access Centre (SAC) 

 SAC adalah pusat belajar mandiri yang dilengkapi dengan fasilitas belajar mandiri 

berupa printed material (materi tercetak) dan web based material (materi yang 

diakses dari website). Tersedia pula buku leisure reading seperti novel dan karya 

sastra selain novel. Materi yang tersedia dapat diakses sesuai dengan tingkat 

kemampuan belajar. Pembelajar yang mengikuti pelatihan dapat mengakses SAC 

dengan gratis selama masih menjadi anggota pelatihan, sementara mereka yang 

bukan peserta pelatihan dapat mengakses SAC pada setiap jam kerja pada hari kerja 

dengan menjadi anggota SAC. Mendaftar menjadi anggota SAC dapat dilakukan 

secara on-line. Fasilitas belajar di SAC meliputi audio (cassette player), audio 
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visual (VHS/video player, VCD Player), satellite TV station (parabola), internet 

access, ruang ber-AC dan tutor yang siap membantu pengguna. 

b. Laboratorium Komputer 

 Laboratorium Komputer UPT Bahasa dilengkapi dengan Call System yang 

ditempatkan di satu ruang khusus ber-AC yang nyaman sehingga pengguna dapat 

belajar bahasa asing melalui sarana pembelajaran bahasa melalui komputer 

(Computer Assissted Language Learning). 

c. Laboratorium Bahasa Multimedia  

 Labolatoairum Bahasa Multimedia yang dimiliki UPT Bahasa adalah sebuah 

laboratorium bahasa modern dan ber-AC yang dilengkapi dengan sarana multimedia 

untuk berlatih skill terpadu bahasa seperti listening, writing, reading, dan speaking. 

 

6.3.2. Jenis Pelatihan dan Pelaksanaan Pelatihan 

Peningkatan kemampuan bahasa asing bagi mahasiswa UNEJ di UPT 

Bahasa dilaksanakan melalui pelatihan yang berlangsung selama 24 kali tatap muka 

(disajikan 2 kali per minggu) bagi program General English, Conversation, Bahasa 

Jepang, Bahasa Mandarin, dan Bahasa Jerman; dan 30 kali tatap muka untuk 

program, EAP, TOEFL, TOEIC, IELTS, dan English for Elementary School Teacher.  

Program pelatihan tersebut diawali dengan pengelompokan kelas melalui 

placement test. Pada program General English, Conversation, Bahasa Jepang, 

Bahasa Mandarin, dan Bahasa Perancis dilakukan evaluasi melalui tes tengah dan 

tes akhir. Masing-masing program meliputi beberapa skill terpadu, yaitu reading, 

writing, dan listening dengan unsur-unsur penunjang ketiga skills, yaitu grammar 

and structure, dan vocabulary. Pelatihan reguler berlangsung 2 kali dalam 1 tahun, 

yaitu pada bulan Maret–Mei dan pada bulan September–November. Jenis bahasa 

dan program pelatihan dapat dilihat pada Tabel 6.1. 

Tabel 6-1 Jenis Bahasa dan Program Pelatihan yang ditawarkan o leh UPT Bahasa 

Jenis Bahasa Program Pelat ihan 

Inggris 

General English: 

a. Foundation (IA) 

b. Elementary (IB) 

c. Pre-Intermediate (IIA) 

d. Intermediate (IIB) 

e. Upper-Intermediate (IIIA) 

f. Advanced (IIIB) 

Conversation 

a. EAP: 

b. (English For Academic Purposes) 

c. EAP 2 
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Jenis Bahasa Program Pelat ihan 

TOEFL: 

a. TOEFL Preparation I 

b. TOEFL Preparation II 

TOEIC 

IELTS 

English for Elementary School Teacher  

 

Jepang 

d. Bahasa Jepang I 

e. Bahasa Jepang II 

Mandarin 
a. Bahasa Mandarin I 

b. Bahasa Mandarin II 

Jerman  
a. Bahasa Jerman I 

b. Bahasa Jerman II 

Perancis 
a. Bahasa Perancis I 

b. Bahasa Perancis II 

BIPA 

Bahasa Indonesia 

untuk Penutur Asing 

a. Dasar I 

b. Dasar II 

c. Menengah 

d. Lanjutan 

 

6.3.3. Program Semester Break  

Program pelatihan semester break dibuka pada liburan semester untuk 

mengakomodasi mahasiswa yang mengikuti program semester antara di 

fakultas/program studi. Program ini dilaksanakan pada bulan Juli–Agustus dan 

Desember–Januari. 

6.3.4.  Ketentuan Peserta Tes Kemampuan Bahasa Inggris (EPT) 

Ketentuan untuk peserta Tes Kemampuan Bahasa Inggris (EPT) UPT BSPB 

Universitas Jember sebagai berikut :  

A. Sebelum Tes 

1.  Peserta EPT harus sudah terdaftar sebagai peserta maksimal 1 hari sebelumnya. 

2.  Peserta membawa kartu identitas (KTP, KTM, SIM dan lain-lain) yang terdapat 

foto diri peserta. Peserta yang tidak membawa identitas tidak diperkenankan 

memasuki ruangan tes sebelum identitasnya terklarifikasi dengan pasti.  

3.  Peserta membawa pensil 2B dan karet penghapus 

4.  Peserta mengisi daftar hadir dan identitas yang diperlukan 

 

B. Saat Tes 

1.  Saat tes dimulai, peserta harus mematikan HP dan alat sejenis. 

2. Peserta tidak boleh membuat gaduh, membuka catatan, memberi atau menerima 

catatan peserta lain, saling meminjam alat tulis dan lain-lain yang dapat 

mengganggu ketenangan dan obyektivitas tes. 
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3. Terhadap pelanggaran ketentuan poin 2, pengawas akan memberi peringatan 

tertulis kepada peserta. Apabila masih terjadi pelanggaran hingga 3 kali, 

pengawas berhak membatalkan tes untuk peserta yang bersangkutan atau hasil 

pekerjaannya tidak diproses lebih lanjut.  

4.  Tes listening berlangsung selama perputaran kaset (± 35 menit). 

5.  Selesai tes listening, tes dilanjutkan dengan tes Structure and Written Expression 

selama 25 menit. Peserta tidak boleh mengerjakan bagian yang lain.  

6.  Selesai tes Structure, tes dilanjutkan dengan tes Reading Comprehension selama 

55 menit. Peserta tidak boleh mengerjakan bagian yang lain.  

7.  Selesai tes Reading Comprehension yang merupakan bagian terakhir, peserta 

tetap duduk di tempatnya dan menunggu pengawas datang untuk mengambil soal 

dan lembar jawaban. 

 

C. Setelah tes 

Setelah pengawas menyatakan tes selesai, peserta diperbolehkan meninggalkan 

tempat. 

 

D. Pelanggaran atas tata tertib ini akan menyebabkan pembatalan tes atau hasil 

pekerjaan peserta tidak diproses lebih lanjut. Ketidakpuasan atas penyelenggaraan 

tes EPT ini dapat disampaikan kepada Kepala Sub-Bagian UPT BSPB UNEJ. 

6. 4   Bimbingan dan Konseling  

6.4.1.  Program Layanan 

Mahasiswa dalam menyelesaikan studinya ada kalanya mendapatkan 

berbagai masalah atau kendala baik yang bersumber dari yang bersangkutan maupun 

dari luar. Mahasiswa yang mempunyai masalah dapat berkonsultasi kepada Pusat 

Layanan Konseling dan Difabilitas (LP3M) ini melayani/memberi bantuan dalam 

mengatasi masalah/persoalan yang dihadapi dalam berbagai bidang agar mahasiswa 

dapat menyelesaikan studinya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Jenis 

layanannya sebagai berikut. 

a. Masalah akademis, yaitu membantu mahasiswa agar dapat menentukan pilihan 

program pendidikan yang tepat sesuai dengan minat dan kemampuannya serta 

memecahkan masalah kesulitan belajar yang dihadapi selama menempuh program 

pendidikan.  

b. Masalah sosial/kesulitan pergaulan, yaitu membantu mahasiswa agar dapat 

mengatasi kesulitan dalam hal menyesuaikan diri dengan lingkungannya. 
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c. Masalah keluarga dan pribadi, yaitu membantu mahasiswa agar dapat mengatasi 

masalah pribadi yang tidak dapat dipecahkan sendiri sehingga dengan bantuan 

tersebut yang bersangkutan dapat mengembangkan diri dengan sebaik-baiknya. 

d. Masalah yang berkaitan dengan emosi, yaitu membantu mahasiswa supaya perasaan 

dan emosinya selalu terkendali dengan baik sehingga tercipta suasana belajar yang 

optimal. 

e. Masalah karier, yaitu membantu mahasiswa agar dapat mengenal lingkungannya 

sekarang dan lapangan kerja yang akan dihadapi nanti sehingga mahasiswa dapat 

memilih dan mempersiapkan diri berkaitan dengan pekerjaan/profesinya nanti yang 

sesuai dengan kemampuan dirinya. 

f. Masalah kejiwaan lainnya. 

g. Bantuan/pelayanan psikotest, yaitu menemukenali bakat dan minat, 

personalitas/kepribadian, dan sebagainya. 

6.4.2.  Prosedur Pelayanan 

a. Mahasiswa datang langsung ke Pusat Pelayanan Bimbingan dan Konseling pada hari 

kerja (Senin–Jumat, pukul 06.00 s.d. 15.00 WIB). Untuk pelayanan psikotest 

disarankan untuk melakukan kesepakatan waktu secara khusus.  

b. Mahasiswa dapat juga menghubungi konselor fakultas masing-masing. 

c. Membawa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) yang masih berlaku. 

d. Mengisi data pribadi yang telah disediakan. 

e. Melakukan bimbingan dan konseling.  

6.4.3. Layanan Umum 

Selain melayani mahasiswa UNEJ, P2BK juga memberi bantuan atau 

melayani masyarakat umum yang memerlukan, seperti misalnya: program 

penjurusan sekolah, bakat dan minat, kepribadian, rekruitmen pegawai, promosi 

pegawai, dan lain-lain. Instansi yang telah bekerja sama dengan P2BK antara lain: 

RRI, BI, BNI, BTN, PLN, PT Taspen, PT Supralita Mandiri, PT Tiga Daratan, dan 

PT Coronet Crown. Khusus untuk masalah informasi bursa kerja dan pelatihan 

peningkatan profesionalisme, mahasiswa dapat menghubungi Pusat Informasi dan 

Pelatihan Kerja (PIPK) di Gedung Student Advisory Center (SAC), Jalan 

Kalimantan 37 Jember. 

6. 5   Kesehatan 

Unit Pelaksana Teknis (UPT) UNEJ Medical Center memberikan pelayanan 

kesehatan kepada civitas akademika UNEJ, peserta BPJS dan masyarakat umum. UPT 

UNEJ Medical Center membuka pelayanan kesehatan, pada hari-hari berikut.  

a. Senin – Jumat 24 jam nonstop dalam bentuk: 
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1. Unit Gawat Darurat (UGD), 

2. Depo Obat 

b. Pelayanan pukul 07.00 – 22.00 WIB pada hari Senin - Sabtu untuk jenis layanan : 

 1. Klinik Umum 

 2. Klinik Gigi 

 3. Laboratorium Medis 

c. Pelayanan pukul 07.00 – 14.00 WIB pada hari Senin – Jum’at  

1. Klinik Kesehatan Ibu dan anak (KIA) dengan pelayanan pemeriksaan ibu hamil, 

pemeriksaan bayi/anak dan imunisasi. 

2. Klinik Pelayanan dan Konsultasi Gizi dengan pelayanan diet untuk penyakit 

kronis, konsultasi berat badan ideal, konsultasi diet kesehatan dll. 

d. Hari Minggu / Libur 

Pelayanan tersebut telah didukung oleh SDM yang berkualitas, peralatan yang 

memadai, medical record dengan sistem komputerisasi, mobil ambulans, mobil 

jenazah, dll.  

Dalam rangka mensukseskan program pemerintah dalam bidang jaminan sosial 

pemeliharaan kesehatan, UPT Pelayanan kesehatan telah berperan aktif dan 

bekerjasama dengan BPJS cabang Jember dalam memberikan pelayanan kesehatan 

kepada peserta ASKES/BPJS yang berasal dari civitas akademika Universitas Jember 

maupun masyarakat umum. 

Selain memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif dan rehabilitatif, 

UPT Pelayanan Kesehatan juga memberikan pelayanan promotif dan preventif berupa 

penyuluhan/pendidikan kesehatan, pelatihan dan seminar, senam sehat prolanis dan 

bakti sosial.  

Dalam rangka meningkatkan pelayanan, tahun ini UPT Pelayanan Kesehatan 

akan mengembangkan Depo Obat menjadi pelayanan apotek. 

6. 6   Penerbitan 

UPT Penerbitan (UPTP) merupakan salah satu unit penunjang di bawah UNEJ 

yang bertugas untuk memberikan layanan dalam penerbitan buku, pengelolaan jurnal, 

publikasi artikel ilmiah, dan pengembangan penulisan karya tulis ilmiah. Selain itu, 

UPTP bertugas untuk melakukan proses pencetakan buku Pedoman Akademik UNEJ, 

buku Pengenalan Kehidupan Kampus (PK2), buku Pedoman Penulisan Karya Tulis 

Ilmiah (PPKI) UNEJ, dan Kalender Akademik yang akan digunakan oleh mahasiswa 

baru UNEJ. 

Dalam bidang penerbitan buku, UPTP memberikan layanan dalam proses 

penerbitan buku yang ditulis oleh para dosen UNEJ (baik berupa buku teks, buku ajar, 

maupun buku umum lainnya), mulai dari proses review, editing, setting/lay-out, 

pemberian ISBN hingga pencetakan buku. Hingga tahun 2012, UPTP telah 
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memfasilitasi penerbitan buku teks dan buku ajar sebanyak 56 judul. Pada tahun 2013, 

UPTP memperluas lingkup layanan penerbitan buku, tidak terbatas pada penulis dosen 

aktif, tetapi juga penulis mahasiswa, staf dosen yang telah purna tugas dan masyarakat 

umum. Berbagai upaya yang secara rutin dilakukan oleh UPTP untuk meningkatkan 

produktivitas penulisan buku di lingkungan UNEJ adalah: 

a. memberikan pelatihan kepada para dosen untuk menulis buku teks dan buku ajar 
sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku; 

b. memberikan layanan review dan editing/lay-outing draf buku yang akan 
dipublikasikan; 

c. memberikan hibah penulisan buku ajar/buku teks kepada para dosen yang dinilai 
karyanya layak untuk diterbitkan; dan 

d. melayani penyediaan dan penjualan buku ajar dan buku teks baik yang telah 
diterbitkan UPTP maupun penerbit lain yang sangat diperlukan baik oleh dosen 
maupun mahasiswa untuk memperlancar dan menunjang proses belajar-mengajar. 

Dalam bidang pengelolaan jurnal ilmiah, UPTP memberikan layanan dalam 

bentuk pemberian asistensi pengelolaan jurnal menuju jurnal nasional terakreditasi.  

Layanan tersebut diberikan dalam berbagai bentuk, yaitu: 

a. memberikan asistensi untuk mengurus ISSN untuk jurnal baru di lingkungan UNEJ; 

b. memberikan pelatihan tentang pengelolaan jurnal yang sesuai dengan ketentuan 

akreditasi jurnal dan pelatihan tentang pengelolaan jurnal secara elektronik;  

c. memberikan asistensi dalam proses akreditasi jurnal;  

d. memberikan asistensi kepada pengelola jurnal cetak untuk mengembangkan versi 

elektronik dari jurnalnya; dan  

e. mengelola e-journal UNEJ (melalui http://e-journal.UNEJ.ac.id) sebagai wadah 

publikasi artikel ilmiah mahasiswa. 

f. memfasilitasi pengelola jurnal di lingkungan UNEJ dalam penyediaan tempat dan 

sistem publikasi elektronik (Open Journal System) di domain 

http://jurnal.UNEJ.ac.id (dibantu oleh UPTTI dalam proses instalasi dan 

pemeliharaan software dan hardware-nya). 

 

Dalam bidang publikasi karya ilmiah, UPTP memberikan layanan dalam dua 

bentuk. Pertama adalah layanan publikasi karya ilmiah dosen di lingkungan UNEJ. 

Dalam kaitan ini, UPTP secara rutin menyelenggarakan kegiatan pelatihan penulisan 

artikel ilmiah untuk dosen dan memberikan layanan edit bahasa artikel ilmiah. Kedua 

adalah layanan publikasi ilmiah untuk mahasiswa yang telah menyelesaikan tugas 

akhirnya. Layanan kedua ini berkaitan dengan ketentuan dari Direktur Jenderal 

Pendidikan Tinggi Kemendikbud yang menyatakan bahwa mahasiswa program sarjana 

harus mempublikasikan tugas akhirnya dalam bentuk artikel ilmiah. Saat ini, pimpinan 

UNEJ menugaskan UPTP untuk mengelola dan mengadministrasikan proses publikasi 

artikel ilmiah mahasiswa tersebut. Hal yang sudah dilakukan oleh UPTP dalam hal ini 

adalah (a) mengembangkan dan mengelola website http://e-journal.UNEJ.ac.id yang 

http://e-journal.unej.ac.id/
http://jurnal.unej.ac.id/
http://e-journal.unej.ac.id/
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menjadi wadah untuk delapan jurnal yang relevan dengan disiplin ilmu yang ada di 

UNEJ, (b) memberikan pelatihan tentang konversi tugas akhir menjadi artikel ilmiah, 

dan (c) menerbitkan sertifikat publikasi sebagai bukti adminsitratif bahwa mahasiswa 

telah mempublikasikan artikel ilmiahnya.  

Sebagai lembaga yang bergerak di bidang penerbitan, UPTP telah menjadi 

anggota dari IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia) dan APPTI (Asosiasi Penerbitan 

Perguruan Tinggi Indonesia). IKAPI merupakan asosiasi yang mewadahi para penerbit 

di Indonesia. Keanggotaan UPTP di IKAPI sangat penting dan berdampak positif 

terhadap nilai jual dari buku-buku yang diterbitkan oleh UPTP. APPTI, yang saat ini 

beranggotakan 24 penerbit, merupakan asosiasi penerbit dari perguruan tinggi yang 

bersinergi dengan IKAPI. Keanggotaan UPTP dalam APPTI memiliki arti yang sangat 

strategis. Peran serta UPTP dalam asosiasi ini memungkinkan UPTP untuk menjalin 

komunikasi dan kerjasama yang saling menguntungkan dalam bidang pengelolaan 

penerbitan dan pemasaran buku dengan sesama anggota asosiasi. 

6. 7   Beasiswa 

UNEJ menyediakan berbagai beasiswa untuk membantu meningkatkan 

kesejahteraan bagi mahasiswa yang mempunyai prestasi akademik tinggi atau kondisi 

ekonomi orangtuanya kurang mampu. Sampai saat ini jenis beasiswa yang tersedia 

sebagai berikut.  

a. Supersemar 

b. Beasiswa (ex. PPA) 

c. Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik  

d. Beasiswa Djarum 

e. Beasiswa Yayasan Salim 

f. Beasiswa BIDIK MISI 

g. Beasiswa Bank Indonesia  

h. Beasiswa BNI 

i. Beasiswa Taspen 

j. Beasiswa BTN 

k. Beasiswa UNEJ untuk mahasiswa asing 

l. Beasiswa LIPO 

m. Beasiswa Pendidikan Pascasarjana (BPPS) bagi mahasiswa pascasarjana yang 

berstatus dosen tetap PTN atau PTS di bawah naungan Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan. 

Ketentuan Khusus:  

A. Persyaratan Umum :  

Terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Jember dengan ketentuan   



 

| PELAYANAN DAN FASILITAS UNTUK MAHASISWA 127 

 

a. Mahasiswa S1 serendah-rendahnya pada semester II dan setinggi-tingginya 

pada semester VII. 

b. Mahasiswa Diploma III serendah-rendahnya pada semester II dan setinggi-

tingginya pada semester V.  

Mahasiswa yang memenuhi persyaratan tersebut di atas, mengajukan 

permohonan tertulis kepada Wakil Rektor III dengan melampirkan berkas sebagai 

berikut : 

a. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan Kartu Rencana Studi (KRS) atau 

yang sejenis sebagai bukti mahasiswa aktif. 

b. Fotokopi piagam atau bukti prestasi lainnya dan atau akstra kurikuler yang 

diselenggarakan oleh Kemendikbud dan atau organisasi lain baik pada tingkat 

Nasional, Regional maupun Internasional. 

c. Surat peryataan tidak menerima beasiswa bantuan biaya pendidikan lain dari 

sumber APBN/APBD yang diketahui oleh Pimpinan Perguruan tinggi Bidang 

kemahasiswaan. 

d. Rekomendasi dari pimpinan Fakultas. 

e. Fotokopi kartu keluarga. 

f. Sertifikat PK2 dan P2MABA. 

B. Persyaratan Khusus 

1. Beasiswa 

a. Fotokopi transkrip nilai Indeks Prestasi (IPK) paling rendah 3,00 yang disahkan 

oleh pimpinan perguruan tinggi.  

b. Surat Keterangan penghasilan orang tua dari instansi tempat bekerja atau surat 

pernyataan penghasilan orang tua bermaterai bagi yang berwirausaha. 

c. Sertifikat PK2 dan P2MABA. 

2. Bantuan Biaya Pendidikan PPA 

a. Fotokopi transkrip nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) paling rendah 

2,75 yang disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi. 

b. Surat Keterangan penghasilan orang tua dari instansi tempat bekerja atau surat 

pernyataan penghasilan orang tua bermaterai bagi yang berwirausaha. 

c. Sertifikat PK2 dan P2MABA. 

6. 8   Asrama 

Mahasiswa yang kesulitan tempat tinggal sementara (kost) dapat memanfaatkan 

asrama mahasiswa. Asrama mahasiswa merupakan salah satu sarana dalam 

memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal sementara (kost) 

mahasiswa. Khusus untuk mahasiswa baru dari luar kota Jember yang belum 



 

128 PEDOMAN PK2 DAN P2MABA|  

 

mendapatkan tempat tinggal, fasilitas asrama hanya diberikan selama satu tahun. Saat 

ini di Universitas Jember ada dua asrama, yaitu asrama putra (Rusunawa) dan putri 

(Rusunawi). 

6.8.1. Asrama Putra 
Pada tahun 2009 UNEJ telah membangun asrama mahasiswa dalam bentuk 

Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Namun baru bisa dioperasionalkan 

pada tahun 2011, itupun secara bertahap karena belum lengkap meubelairnya. 

Asrama putra terdiri atas 4 lantai dengan jumlah kamar 83. Mengingat lantai satu 

tidak ada balkon (tempat jemuran) sehingga dimanfaatkan untuk kegiatan insidental 

dengan tarif Rp. 100.000/kamar/hari untuk umum. Sedangkan untuk mahasiswa 

sebesar Rp. 75.000/kamar/hari. Untuk hunian tetap (lantai 2 s/d lantai 4) dimana 

masing-masing lantai terdiri 24 kamar hunian berkapasitas 3 orang tiap kamar dan 

masing-masing kamar mempunyai satu kamar mandi. Setiap penghuni mendapatkan 

kelengkapan antara lain : meja, kursi, almari, tempat tidur. Untuk tarif asrama putra 

masing-masing lantai sebagai berikut : 

 Lantai 2  : Rp. 140.000 / orang 

 Lantai 3 : Rp. 130.000 / orang 

 Lantai 4 : Rp. 120.000 / orang 

 

Adapun fasilitas yang ada adalah : 

 Ruang belajar bersama tiap lantai 

 Ruang pertemuan 

 Mushola 

 Free WIFI 

 Sarana olahraga (tenis meja, badminton)  

 Keamanan 24 jam 

Persyaratan yang perlu dipenuhi oleh calon penghuni asrama putra UNEJ 

sebagai berikut: 

1. Melampirkan fotocopy bukti telah mendaftar ulang sebagai mahasiswa UNEJ 

2. Mengisi formulir pendaftaran 

3. Membawa foto ukuran 3 x 4 dua lembar 

4. Melampirkan fotocopy identitas diri KTM, KTP 

5. Membayar biaya pendaftaran Rp. 20.000 

6.8.2. Asrama Putri 

Pada tahun 2013 UNEJ mendapatkan Rumah Susun Sederhana Sewa 

(Rusunawa) yang terlatak di belakang gedung. Gedung ini terdiri atas 5 lantai 

dengan jumlah kamar 92. Lantai 1 dipergunakan sebagai kantor, kantin, musholla 

dan ruang serbaguna. Untuk hunian tetap (lantai 2 s/d lantai 5) dimana masing-

masing lantai terdiri dari 23 kamar hunian dan 1 ruang dapur umum, berkapasitas 3 
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orang tiap kamar dan masing-masing kamar mempunyai satu kamar mandi di dalam. 

Setiap penghuni mendapatkan kelengkapan kamar hunian antara lain : meja, kursi, 

almari dan tempat tidur. Untuk tarif asrama putri masing-masing lantai adalah 

sebagai berikut : 

 Lantai 2 : Rp. 160.000 / orang 

 Lantai 3 : Rp. 150.000 / orang 

 Lantai 4 : Rp. 140.000 / orang 

 Lantai 5 : Rp. 130.000 / orang 
 

Persyaratan dan fasilitas lain-lain seperti pada asrama putra. 

6.8.3. Asrama Mahasiswa Khusus (PGSD) 

Asrama PGSD didirikan khusus untuk menampung mahasiswa Program 

Studi PGSD, FKIP UNEJ. Asrama ini beralamat di Jalan Kalimantan Nomor 37 

Kampus Tegalboto, Jember dan berjarak hanya sekitar 200 meter dari gedung 

perkuliahan PGSD.  

6. 9  Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) 

LP3M Universitas Jember sebagai salah satu sub sistem yang mendukung 

kegiatan-kegiatan pengembangan unsur-unsur pendidikan sebagai bagian dari Tri 

Dharma Perguruan Tinggi melalui Pusat Kerjasama dan Informasi Pendidikan telah 

menyusun profil LP3M. 

VISI LP3M UNEJ Mewujudkan LP3M yang unggul dalam inovasi 

pembelajaran dan penjaminan mutu yang terstandardisasi, humanis, professional, 

berorientasi internasional, dan berwawasan kebangsaan. 

Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu terdiri atas: 

a. Ketua; 

b. Sekretaris; 

c. Bagian Tata Usaha; 

d. Komisi Pertimbangan; dan 

e. Pusat. 

Pusat pusat pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan 

Mutu terdiri dari beberapa pusat yang terkait dengan layanan mahasiswa yaitu: 

a. Pusat Layanan Konseling dan Difabilitas  

 Memberi layanan konsultasi mahasiswa UNEJ. 

 Fasilitasi difabilitas bagi civitas akademica UNEJ. 

 Pengembangan pendidikan inklusi mahasiswa UNEJ dan umum. 

b. Pusat Pengembangan Kurikulum dan Inovasi Pembelajaran  

 Memfasilitasi dosen dan mahasiswa dalam implementasi pembelajaran 

E-learning. 
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c. Pusat Pengembangan Pendidikan Karakter dan Idiologi Kebangsaan  

 Menyelenggarakan Pelatihan Pembentukan Karakter dan Kepribadian. 

 Pengembangan Konsep dan Penguatan pendidikan karakter. 

 Pengembangan studi integrasi dan ideologi kebangsaan. 

 Mengelola dan mengkoordinasikan Mata Kuliah Umum. 

 Menyelenggarakan pendidikan matrikulasi bagi mahasiswa terdepan, 

tertinggal dan terisolasi (T3) 

d. Pusat Layanan Internasional  

 Penyelenggaraan matrikulasi mahasiswa dari luar negeri. 

 Mengembangkan program cross cultural and understanding. 

 Penyelenggaraan pelatihan ekstra bagi mahasiswa dari luar negeri. 

 Mengelola International Office. 

 One Stop Services. 

e. Pusat Pengembangan Karir  

 Menyelenggarakan Bursa Kerja Khusus (BKK). 

 Menyelenggarakan informasi kerja 

 Mengelola Program Magang Ekstra kurikuler bagi mahasiswa. 

 Memfasilitasi penyelenggaraan psikotest bagi calon tenaga kerja dan 

umum. 

 Mengembangkan model test TPA dan Bahasa Inggris secara mandiri 

berbasis IT bagi mahasiswa dan umum. 

 Menyelenggarakan pelatihan bagi mahasiswa dalam pemenuhan SKPI.   

 

 

 

6. 10   Fasilitas Umum 

Untuk fasilitas umum, UNEJ memiliki beberapa gedung, lapangan, wisma, dan 

kendaraan penunjang kegiatan yang tersebar di seluruh wilayah kampus. Fasilitas 

tersebut sebagai berikut.  

1) Gedung Soetardjo  
Gedung ini merupakan gedung serbaguna yang terletak di Jalan Kalimantan 

Nomor 29 bersebelahan dengan Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten 

Jember. Luas gedung ± 2.021,72 m2 tidak termasuk lapangan parkir. Gedung ini 

mempunyai beberapa bagian, di antaranya ruang utama, ruang lobby, 

panggung/stage, ruang rias, kamar kecil, ruang tiket, ruang satpam, lapangan parkir 

dalam, lapangan parkir timur, dan lapangan parkir utara. Selama ini gedung 

Soetardjo dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas, antara lain: penerimaan mahasiswa 
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baru (SNMPTN, SBMPTN, dan SBMPTBR), Program Pengenalan Kampus (PK2), 

acara ceremonial universiter lain seperti wisuda, dies natalis, pelantikan pejabat 

baru, pengukuhan guru besar, seminar/workshop/pelatihan, pameran, 

kompetisi/kejuaraan, juga acara-acara yang dise lenggarakan oleh masyarakat umum 

seperti try-out, exhibisi, pameran produk, lomba, dsb. Khusus untuk kegiatan 

musik/band/ live concert, banyak memanfaatkan lapangan parkir utara Gedung 

Soetarjo yang lebih luas dan mudah aksesnya. 

2) Gedung Pusat Kegiatan Mahasiswa (PKM) 

PKM terletak di Jalan Kalimatan nomor 27, satu ruas jalan dengan Gedung 

Soetardjo, bersebelahan dengan Gedung Campus Center. Gedung ini mempunyai 

komposisi yang mirip dengan Gedung Soetardjo, seperti: ruang utama, panggung 

pertunjukan, ruang rias, ruang lobby, dan sedikit lapangan parkir. Ukuran gedung 

PKM ± 1.917 m2. Pada saat ini PKM banyak digunakan untuk kegiatan daftar ulang 

PMDK (Penelurusan Minat dan Kemampuan), pertunjukan teater, pertunjukan film 

dokumenter, seminar/workshop/pelatihan, launching buku, dan beberapa kegiatan 

internal universitas. 

3) Gedung Sport-Hall 

Gedung ini tidak banyak dikenal oleh sivitas akademika UNEJ karena 

letaknya agak tersembunyi (di belakang gedung PKM, di antara lapangan tenis dan 

lapangan basket) dan ukurannya sangat kecil (± 120 m2). Sport Hall awalnya sering 

digunakan untuk latihan dan pertandingan tenis meja, namun kemudian berkembang 

untuk tempat latihan UKM kesenian, seperti latihan tari, drama, wayang, ketoprak, 

dan sejenisnya. Mengingat kecilnya ruangan, tidak mungkin digunakan untuk 

pertunjukan. 

4) Stadion 

Stadion merupakan suatu bangunan yang relatif baru, terletak di belakang 

Gedung Soetardjo. Lapangan stadion sering digunakan untuk pertandingan-

pertandingan olahraga, sepakbola. Di samping itu, lapangan ini juga dimanfaatkan 

untuk kegiatan Upacara Pelantikan Mahasiswa Baru yang diselenggarakan pada 

awal tahun ajaran. Luas lapangan stadion ± 10.000 m2. Di sekeliling stadion 

terdapat tribun tempat penonton menikmati pertandingan. Di sisi lain juga terdapat 

ruang ganti, ruang tiket, ruang satpam, dan kamar kecil.  

5) Lapangan Tenis 

Lapangan tenis terletak persis di belakang Gedung PKM. Terdapat dua 

lapangan, di sebelah barat dan timur, keduanya menghadap utara-selatan. 

Pemanfaatan lapangan ini tidak lain hanya untuk latihan dan pertandingan tenis. 

Hampir tiap hari (terutama sore), lapangan ini dimanfaatkan untuk kegiatan latihan, 

sedangkan pada hari-hari libur sering digunakan untuk pertandingan (persahabatan, 
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lomba, dies, antarfakultas, hari kemerdekaan). Fasilitas yang ada antara lain 

lapangan utama, tempat istirahat pemain, dan kamar kecil. 

6) Lapangan Voli 

Lapangan ini terletak di sebelah barat stadion. Terdapat empat lapangan 

yang sering digunakan untuk latihan di sore hari atau Jumat pagi. Namun kadang-

kadang kegiatan voli juga bisa memanfaatkan lapangan lain seperti lapangan basket 

yang ada di belakang gedung UMC, lapangan basket Fakultas Ekonomi, FMIPA dan 

Fakultas Teknik.  

7) Lapangan Basket 

Lapangan basket terletak di Jalan Kalimantan, tepat di belakang gedung 

UMC. Lapangan ini hanya ada satu line, didukung oleh lapangan basket yang ada di 

Fakultas Ekonomi, FTP, FH dan FMIPA. Lapangan ini dimanfaatkan untuk kegiatan 

basket dan voli.  

8) Lapangan Timur Perpustakaan  

Lapangan ini terletak di sebelah timur Gedung Perpustakaan. 

Pemanfaatannya lebih sering digunakan untuk kegiatan upacara. Luasnya ± 10.000 

m2 yang di kedua ujungnya tersedia gawang sehingga kadang-kadang digunakan 

untuk latihan sepakbola.  

9) Aula Sositet (Aula LP2M) 

Aula Sositet digunakan untuk kegiatan pertemuan yang diselenggarakan 

oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) dan 

perkuliahan Fakultas Teknik. Struktur gedung tersebut sebenarnya tidak jauh 

berbeda dengan gedung PKM dan Soetardjo, yaitu: mempunyai ruang utama, 

panggung/stage, ruang rias, ruang lobby, ruang satpam, dan kamar kecil, serta 

lapangan parkir kecil.  

10) Wisma Tamu 

 Terdapat tiga wisma tamu yang dimiliki UNEJ, yaituWisma A, B, dan 

C, yang ketiganya dipergunakan sebagai tempat penginapan sementara bagi tamu 

dari kalangan dosen, mahasiswa, atau dari kalangan instansi lain.  

11) Bus 
 Bus yang dimiliki oleh UNEJ sejumlah 5 unit dengan 3 bus kapasitas 

21 orang dan 2 minibus dengan kapasitas 13 orang. 

Mahasiswa diperkenankan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas umum tersebut 

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.  

a. Bila kegiatan tersebut merupakan murni aktivitas akademik atau sosial, tidak 

dikenakan biaya kecuali untuk petugas kebersihan. 

b. Bila kegiatan tersebut melibatkan sponsorship atau dikenakan ticket/karcis, unit 

penyelenggara yang berasal dari warga UNEJ akan dikenakan biaya 50%. 
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c. Khusus untuk Gedung Soetardjo, dilarang dipergunakan untuk pagelaran musik 

band.  

6. 11  Agrotechnopark  

 Unit Pelaksana Teknis (UPT) Agrotechnopark Universitas Jember secara resmi 

berdiri tanggal 2 Nopember 2011, berdasar SK Rektor Universitas Jember Nomer 

12282/H.25/TU.2/2011. Keberadaan unit ini sebenarnya telah dirintis sejak tahun 2006 

dan selama periode 2006 – akhir tahun 2011 dikelola oleh suatu kepanitiaan yang 

langsung bertanggung-jawab kepada Rektor. Sebagai UPT yang baru di lingkungan 

Universitas Jember, kehadiran UPT ini diharapkan dapat memberikan warna tersendiri 

bagi Universitas Jember khususnya dalam mewujudkan Visi dan Misi Universitas 

Jember. 

Berdasar SK Rektor Universitas Jember Nomer 12282/H.25/TU.2/2011, UPT 

Agrotechnopark mengelola dua lokasi kebun yaitu kebun Agrotechnopark Kampus 

Tegal Boto seluas 2,0 ha yang berupa lahan kering dan kebun Agrotechnopark di Desa 

Jubung, Kecamatan Sukorambi – Jember seluas 13 ha yang terdiri atas lahan kering 

sekitar 3 ha dan lahan sawah beririgasi teknis seluas sekitar 10 ha. Mandat tersebut 

memberikan gambaran bahwa UPT Agrotechnopark  mempunyai daya dukung 

sumberdaya, khususnya sumber daya lahan yang sangat potensial sekaligus juga 

mengemban tugas berat bagi pengelolanya untuk mewujudkan Agrotechnopark sesuai 

yang dicita-citakan lembaga. 

Selain sumberdaya lahan yang potensial UPT Agrotechnopark juga didukung 

oleh beberapa gedung sebagai sarana penunjang kegiatan. Kantor utama UPT 

Agrotechnopark berada di dalam komplek kampus Universitas Jember, dengan 

menempati bangunan seluas 500 m2 yang terdiri atas dua lantai. Gedung ini selain 

dimanfaatkan untuk kantor juga digunakan untuk kegiatan pembelajaran dan pelatihan. 

Kebun Agrotechnopark Jubung didukung oleh tiga gedung, yang dapat dimanfaatkan 

untuk berbagai kegiatan baik kegiatan pembelajaran, pelatihan maupun pertemuan-

pertemuan formal yang mampu menampung sampai 150 peserta. 

Berdasar uraian tugas dalam tata organisasi Universitas Jember, tugas utama 

dari UPT adalah sebagai sarana pelengkap dalam menunjang kegiatan pembelajaran, 

penelitian dan pengabdian masyarakat di luar Fakultas, Jurusan maupun Laboratorium. 

Berpijak pada tugas tersebut maka kehadiran UPT Agrotechnopark harus mampu 

mendukung terselenggaranya tri dharma perguruan tinggi khususnya bagi civitas 

akademika di lingkungan Universitas Jember. Sejak tahun 2007 UPT Agrotechnopark 

telah melakukan berbagai kegiatan, mulai dari penanaman tanaman koleksi, kegiatan 

praktikum, riset dosen dan mahasiswa, sampai layanan kunjungan untuk tamu baik dari 

dalam maupun luar lingkungan Universitas Jember.  
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Gambar 6-3 Gedung Kantor Utama UPT Agrotechnopark 

Seiring dengan perjalanan waktu, aktivitas UPT Agrotechnopark Universitas 

Jember semakin bertambah. Pada awal tahun 2012 UPT Agrotechnopark mulai 

mengelola secara penuh lahannya, mulai dari kebun Agrotechnopark Kampus sampai 

dengan Kebun Agrotechnopark Jubung. Beberapa unit kegiatan unggulan bidang 

pertanian yang telah dikembangkan di UPT Agrotechnopark diantaranya: (1) Unit 

produksi pupuk organik; (2) Unit produksi benih dan bibit; (3) Unit produksi tanaman 

pangan dan hortikultura; (4) Unit pengembangan tanaman hias; (5) Unit layanan jasa 

konsultasi dan pelatihan; (6) Unit koleksi tanaman rempah dan obat. 

6.11.1. Unit Produksi Pupuk Organik 

Aktivitas utama unit ini adalah mendaur ulang limbah organik, utamanya 

yang berada dalam lingkungan Universitas Jember menjadi pupuk organik yang 

memenuhi standar baku mutu. Kehadiran unit ini selain dapat memanfaatkan limbah 

organik yang sebelumnya menjadi sampah di lingkungan kampus, juga menyediakan 

sumber pupuk organik utamanya bagi kebun Agrotechnopark Kampus Tegal Boto. 

Unit produksi pupuk organik didukung oleh suatu bangunan yang 

dilengkapi dengan bak fermentasi, mesin pencacah, mesin pengayak, alat pendukung 

pengepakan dan gudang penyimpanan. Selain secara rutin memproses bahan pupuk, 

unit ini juga menyediakan layanan praktikum mahasiswa, pelatihan dan konsultasi 

bagi masyarakat. Kerjasama unit ini dengan beberapa laboratorium yang ada di 

lingkungan Universitas Jember telah berhasil mengembangkan pupuk organik yang 

diperkaya dengan biakan jamur dan bakteri berguna sehingga mampu menghasilkan 

pupuk yang sekaligus berperan sebagai biofertilizer dan biopestisida. 

6.11.2. Unit Produksi Bibit 

 Tugas utama unit produksi bibit adalah menyediakan bibit tanaman, 

khususnya tanaman hortikultura tahunan yang mempunyai karakteristik keunggulan 

tertentu seperti tahan penyakit sistemik, berukuran lebih besar, sedikit atau tanpa 
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mempunyai biji dan beberapa keunggulan khas lainnya. Bibit-bibit tersebut selain 

dikembangkan sendiri oleh UPT Agrotechnopark juga merupakan hasil kerjasama 

dengan lembaga penelitian dan beberapa penangkar bibit baik yang ada di Jember 

maupun di luar Jember. 

Konsentrasi utama unit ini adalah perbanyakan bibit jeruk bebas penyakit 

sistemik. Dalam mewujutkan mandat tersebut unit ini didukung oleh beberapa 

sarana dan prasarana diantaranya ialah dua buah rumah kaca berukuran 15 m x 6 m 

untuk tempat okulasi; sebuah rumah kasa (screen house) untuk blok perbanyakan 

mata tempel (BPMT) dan areal pembesaran hasil okulasi. Koleksi mata tempel yang 

dimiliki unit ini terdiri atas dua kultivar yaitu jeruk siam pontianak dan jeruk keprok 

madura. Kedua kultivar tersebut diperoleh dari Balai Penelitian Jeruk dan Buah Sub 

Tropika Tlekung - Malang.  

Selain bibit jeruk unit ini bekerjasama dengan beberapa penangkar bibit 

menyediakan bibit buah-buhan seperti buah naga, durian, jambu, sirsat manis 

(sweetzark), srikaya jumbo, dan kelengkeng. Dalam upaya memberikan layanan 

prima kepada para pengguna, unit ini selain memberikan layanan kepada mahasiswa 

dan dosen di lingkungan Universitas Jember baik dalam bentuk layanan praktikum 

maupun penelitian, juga berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya 

untuk permintaan bibit hortikultura tahunan. 

6.11.3. Unit produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 

Pangan dan hortikultura merupakan dua komoditi pertanian yang hingga 

saat ini pemenuhan kebutuahannya belum dapat dicukupi di dalam negeri, 

sehubungan dengan itu salah satu unit yang ada di UPT Agrotechnopark Universitas 

Jember konsentrasi pada dua kelompok komoditi tersebut. Tanaman pangan yang 

dikembangkan oleh UPT Agrotechnopark  adalah padi untuk upaya pemenuhan 

kebutuhan benih. Pengembangan tanaman padi selama ini bekerjasama dengan 

penangkar benih padi yang ada di Jember dengan memanfaatkan sebagian areal 

lahan sawah yang ada kebun Agrotechnopark Jubung. 

Tanaman hortikultura yang dikembangkan oleh unit produksi ini utamanya 

tanaman buah seperti buah naga, jeruk keprok, sirsat, srikaya jumbo serta durian, 

dan tanaman sayuran utamanya kailan. UPT Agrotechnopark juga bekerjasama 

dengan eksportir komoditi hortikultura mengembangkan tanaman okra dan 

edamame di kebun Agrotechnopark Jubung. Dua komoditi tersebut merupakan 

komoditi hortikulturan untuk pemenuhan ekspor.  

Terkait dengan tugas pokok UPT Agrotechnopark , selama melakukan 

kerjasama baik dalam pengembangan tanaman pangan maupun hortikultura, selalu 

disediakan lahan khusus untuk kepentingan penunjang kegiatan belajar mengajar. 

Melalui langkah tersebut maka dalam pengembangan tanaman pangan dan 

hortikultura civitas akademika, utamanya dosen dan mahasiswa dapat 
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memanfaatkan lahan tersebut untuk kepentingan kuliah lapang, praktikum, magang 

profesi maupun penelitian.  

6.11.4. Unit Pengembangan Tanaman Hias 

Tanaman hias yang banyak dikembangkan adalah tanaman hias dalam 

ruangan (indoor) dan anggrek. Pengambangan tanaman ini tidak hanya untuk 

kepentingan komersial tetapi yang lebih utama adalah untuk menunjang kegiatan 

belajar mengajar khususnya untuk kepentingan praktikum dan penelitian. Sebagai 

langkah nyata mewujudkan tugas tersebut maka UPT Agrotechnopark  bekerjasama 

dengan Fakultas Pertanian Universitas Jember, khususnya Laboratorium Kultur 

Jaringan dalam pengembangan tanaman hias terutama anggrek. 

Kerjasama tersebut dilakukan terutama dalam mendapatkan hasil-hasil 

silangan baru dari beberapa tanaman koleksi anggrek yang telah dimiliki oleh UPT 

Agrotechnopark. Laboratorium Kultur Jaringan mendukung dalam kegiatan 

penyilangan (selfing) hingga pengembangan dalam botol kultur sedang UPT 

Agrotechnopark  melakukan kegiatan mulai tahap aklimatisasai hingga tanaman 

berbunga. Melalui sinergi tersebut kedepan akan dihasilkan kultivar-kultivar 

anggrek baru yang merupakan karya dari civitas akademik Universitas Jember. 

6.11.5. Unit Layanan Jasa Konsultasi dan Pelatihan 

Kegiatan unit ini lebih pada penekanan tugas utama UPT Agrotechnopark 

dalam bidang kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Beberapa langkah nyata 

yang telah dilakukan unit ini adalah partisipasi rutin dalam beberapa kegiatan 

pameran baik di lingkungan Universitas Jember maupun di luar lingkungan 

Universitas Jember, layanan kunjungan tamu resmi Universitas baik dari dalam 

maupun luar negeri, layanan magang bagi siswa khususnya siswa SMK Pertanian 

dan layanan kegiatan pelatihan.  

Kegiatan pameran secara rutin diikuti dengan berbagai bentuk tema yang 

terkait dengan model-model pertanian yang up to date pada waktunya. Dalam setiap 

kehadirannya mengikuti pameran, UPT Agrotechnopark berusaha menampilkan 

model-model pertanian yang di balut dengan kemasan inovasi teknologi, sehingga 

menjadikan pertanian adalah sesuatu yang menarik. Kehadiran UPT Agrotechnopark 

dalam beberapa kegitan pameran secara tidak langsung menunjukkan peran serta 

UPT dalam mengenalkan keunggulan Univreistas Jember kepada masyarakat luas. 

Kegiatan layanan tamu secara rutin telah dilakukan oleh UPT 

Agrotechnopark sesuai dengan permintaan stakeholders, demikian juga untuk 

kegiatan magang mulai rutin dilakukan oleh para siswa dari beberapa SMK 

Pertanian baik yang ada di Jember maupun dari luar Jember. Kegiatan pelatihan 

yang terakhir dilakukan adalah pelatihan tanaman rempah dan obat yang diikuti oleh 

dosen dan mahasiswa dari rumpun pertanian dan kesehatan, pelatihan tanaman 

anggrek serta biopestisida yang diikuti oleh para mahasiswa dari fakultas pertanian. 
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6.11.6. Unit Koleksi Tanaman Rempah dan Obat 
Tugas utama dari unit ini adalah mewujudkan peran UPT Agrotechnopark 

dalam memberikan layanan kepada mahasiswa dan dosen dari unit kerja di luar 

rumpun pertanian. Kehadiran unit ini diharapkan mampu meningkatkan peran UPT 

Agrotechnopark  dalam memberikan layanan khususnya kepada para mahasiswa dan 

dosen dari lingkup ilmu kesehatan seperti Kedokteran, Kedokteran Gigi, Farmasi, 

Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat. 

Saat ini UPT Agrotechnopark sedikitnya telah memiliki 50 jenis koleksi 

tanaman obat yang dikembangkan di kebun Agrotechnopark Jubung. Jumlah koleksi 

tersebut akan terus dikembangkan bekerjasama dengan beberapa pihak terkait, di 

antaranya Balai Penelitian dan Pengembangan Tanaman Obat dan Obat Tradisional 

(BP2TO2T). Selain penambahan koleksi dalam kerjasama tersebut juga dilakukan 

kegiatan pelatihan terutama dalam saintifikasi jamu, sebagai budaya pengembangan 

kesehatan warisan anak bangsa. Melalui kegiatan tersebut diharapkan 

pengembangan bahan rempah sebagai obat tradisional dapat dilakukan lebih modern 

dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

6. 12  Rumah Sakit  Gigi dan Mulut (RSGM) 

 RSGM didirikan pada tanggal 10 Desember 2005 yang dipelopori oleh 

Persatuan Orang Tua Mahasiswa (POMA) FKG yang pada awalnya bernama Program 

Studi Kedokteran Gigi (PSKG) Universitas Jember dikelolola oleh Fakultas Kedokteran 

Gigi Universitas Jember dan dipimpin oleh direktur RSGM. Pada bulan April 2005 

PSKG berubah menjadi Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) dan pengelolaannya 

diserahkan kepada FKG Universitas Jember. Pada tahun 2011 RSGM dirubah statusnya 

menjadi Unit Pelaksana Teknis melalui SK Rektor No. 9844/H25/OT.1/2011.  

Visi dan Misi RSGM 

Dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelayanan, RSGM mempunyai visi; 

” Menjadi Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) yang berkualitas dan modern di 

Indonesia”. 

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan misi RSGM seperti berikut: 

1. Menyediakan sarana bagi pelaksanaan pendidikan dan penelitian Ipteks kedokteran 

gigi secara berkelanjutan dalam menghadapi tantangan masa depan. 

2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang berkualitas, 

profesional, modern dan sesuai tuntutan kebutuhan masyarakat. 

3. Menyelenggarakan pelayanan rujukan tertinggi masalah kesehatan gigi dan mulut.  

4. Berperan aktif dalam pembangunan kesehatan gigi dan mulut. 

5. Menyelenggarakan pendidikan dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut untuk 

menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung 
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pengembangan sistem pelayanan kesehatangigi dan mulut serta memiliki jiwa 

wirausaha. 

6. Menyelenggarakan riset terintegrasi untuk menghasilkan teknologi yang dapat 

mendukung pengembangan sistem pelayanan kesehatan secara umum dan gigi 

mulut yang berkelanjutan.  

7. Meningkatkan daya saing semua produk pendidikan dan pelayanan dengan 

mengembangkan sistem penjaminan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan 

gigi dan mulut yang terstruktur dan berkesinambung-an. 

8. Melayani masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi yang 

masih terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. 

Peranan RSGM 

Berdasarkan misi tersebut di atas, RSGM mempunyai peran: 

1. Secara internal sebagai pelaksana dan pengemban Tri Darma RSGM-P. 

2. Secara eksternal sebagai pendukung usaha pembangunan di Indonesia, khususnya 

pembangunan pelayanan kesehatan gigi dan mulut melalui penyediaan sumber 

daya manusia yang kompeten dan pengembangan teknologi yang mendukung 

pengembangan sistem pelayanan kesehatan yang berkelanjutan. 

 

Fungsi 

RSGM – UNEJ mempunyai fungsi : 

1. Pendidikan 

Sebagai sarana pendidikan di bidang kedokteran gigi jenjang diploma, dokter gigi, 

dokter gigi spesialis, dokter gigi spesialis konsultan, magister, doktor dan 

pendidikan kedokteran gigi berkelanjutan.  

2. Penelitian 

a. Pusat penelitian, pengkajian dan pengembangan ilmu kedokteran gigi.  

b. Pusat penapisan dan penerapan obat, bahan dan teknologi kedokteran gigi.  

 

3. Pelayanan atau pengabdian kepada masyarakat 

a. Merupakan sarana pelayanan medik dental primer, sekunder dan tersier; 

pelayanan penunjang; pelayanan rujukan; dan pelayanan gawat darurat kesehatan 

gigi dan mulut. 

b. Merupakan wadah pengembangan konsep pelayanan kedokteran gigi;  

c. Merupakan pusat unggulan pelayanan kedokteran gigi.  

 

Pelayanan Yang Tersedia 

1.  Pelayanan kedokteran gigi dasar / primer (pencegahan dan peningkatan): 

a. Konsultasi; 
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b. Penyuluhan (Dental Hygiene Education); 

c. Kontrol plak dan scaling; 

d. Aplikasi Fluor; 

e. Fissure Sealant. 

 

2.  Pelayanan kedokteran gigi sekunder / spesialistik (rawat jalan, one day care) 

yang meliputi bidang : 

a. Prostodonsia; 

b. Ortodonsia; 

c. Periodonsia; 

d. Pedodonsia; 

e. Konservasi / endodonsia; 

f. Bedah mulut; 

g. Penyakit mulut.  

 

3. Pelayanan penanggulangan kedaruratan di bidang kedokteran gigi dan 

mulut. 

4. Pelayanan tindakan pemulihan / recovery pasca operasi. 

5. Pelayanan penunjang : 

a. Radiologi meliputi dental, panoramik / sepalometri;  

b. Laboratorium klinik ; 

c. Laboratorium teknik gigi, dan  

d. Farmasi / rumah obat (dalam persiapan). 
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BAB 7 MANAJEMEN DIRI 

Pendidikan soft skill yang dikemas dalam bentuk kegiatan ekstrakulikuler 

merupakan wadah paling utama, baik yang di lingkungan kampus maupun di luar 

kampus, seperti Ormawa Badan Eksekutif Mahasiswa, Himpunan Mahasiswa Jurusan, 

Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Disini seorang mahasiswa dapat belajar bagaimana 

mengelola diri, mengelola suatu masyarakat, berlatih untuk bekerjasama dengan orang 

lain, berlatih mengendalikan ego, karena setiap anggota memiliki peran yang sama-

sama penting.  

Pengenalan Kehidupan Kampus (PK2MABA) serta Pembinaan dan 

Pengembangan Mahasiswa Baru (P2MABA) merupakan kegiatan pengenalan dan 

pendidikan soft skill yang pertama kali diberikan dalam bentuk kegiatan bagaimana 

seorang mahasiswa mampu untuk memanejemen dir i. Pendidikan manajemen diri yang 

dikemas dalam bentuk kegiatan melalui Latihan Ketrampilan Manajemen Mahasiswa 

(LKMM); 

Pelatihan LKMM Pra Dasar membutuhkan waktu 17,5 jam dan terdiri atas 4 

modul. Bila perlu, waktu dan materi pelatihan dapat ditambah untuk menampung hal-

hal yang dianggap penting oleh penyelenggara. Modul/materi kurikulum wajib LKMM 

Pra Dasar terdiri atas 1) Sifat Kritis; 2) Keterampilan Berkomunikasi; 3) Pola Berpikir 

Prestatif; 4) Pengenalan dan Pengembangan Diri. 

 

7. 1  SikapKritis 

Sikap kritis sering disalah pahami sebagai sikap negatif karena sering dianggap 

atau dipersepsikan sebagai sikap menentang dan melawan. Sikap kritis juga dianggap 

sebagai sikap ketidak percayaan kepada orang lain. Sikap kritis juga sering 

dihubungkan dengan demonstrasi mahasiswa atau aksi masa yang berujung bentrokan 

dan kerusuhan masa. Seringkali kesempitan pemaknaan ini terjadi di kalangan 

masyarakat kita, bahkan masih banyak mahasiswa yang berpikir seperti itu. Apakah 

sikap kritis adalah hanya yang demikian? 

Telah banyak teori dan penjelasan mengenai sikap kritis. Beberapa diantaranya 

adalah sebagai berikut: 1) Sikap kritis dimaknai sebagai kemampuan berpikir objektif.  

Mahasiswa dapat melihat sisi positif dan negatif suatu masalah secara seimbang, 

sebelum akhirnya membuat keputusan. Mahasiswa mempertimbangkan segala 

sesuatunya secara bijaksana, proporsional atau seimbang tanpa dibumbui rasa emosi 

yang berlebihan. 2) Sikap kritis adalah menyampaikan sesuatu sesuai dengan kondiri 

riil sesuai dengan realita. Cara berpikir seseorang selalu berbeda, tidak ada yang selalu 

berpikir sama. Inilah yang disebut sebagai cara pandang atau persepsi. Mahasiswa 
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dalam menghadapi permasalahan mampu berpikir kritis dalam mengambil keputusan 

dan kesimpulan.  3) Kritis juga berarti bisa mengevaluasi apa yang ditangkap dengan 

apa yang disampaikan sehingga menemukan kejelasan. Misalnya, dalam diskusi 

mahasiswa senantiasa meluaskan materi atau menghubungkan dengan beberapa 

informasi, fakta, ide sehingga akan diperoleh kejelasan yang lebih holistik. Sedangkan, 

mengkritik berarti menanggapi dengan perspektif tertentu, diikuti pernyataan solutif 

sebagai masukan atas kekurangan yang ada. Tanggapan tanpa saran konstruktif bagai 

teori yang tak didukung dalil ilmiah yang valid.  

Pada intinya, sikap kritis adalah bagaimana melihat sesuatu hal dengan cara 

yang lebih objektif dan seimbang, mencari kaitannya dengan kondisi, informasi, atau 

fakta lain sehingga diperoleh kondisi yang lebih holistik atau menyeluruh. Kondisi ini 

akan menghasilkan sikap yang tidak serta merta menerima apa yang terjadi kepada 

masyarakat atau kondisi di sekitarnya. Sikap kritis di sini adalah bertujuan untuk 

menumbuhkan sikap peka, peduli, dan motivasi atau semangat untuk terus 

menggali informasi dan pengetahuan sedalam – dalamnya agar diperoleh mahasiswa 

yang berintelektualitas tinggi, tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri dan 

kampus, melainkan untuk masyarakat, bangsa, dan negaranya. 

Sikap kritis tidak selalu hanya ditunjukan dengan aksi dan demontrasi turun ke 

jalan memprotes kebijakan pemerintah, meskipun itu adalah salah satu bentuk dari 

sikap kritis, peka dan peduli terhadap kondisi masyarakat. Seperti yang telah dijelaskan 

diawal tulisan ini, bahwa menunjukan sikap kritis, peka, dan peduli serta kehausan 

menggali ilmu pengetahuan dapat dilakukan dengan cara lain  misalnya  berdiskusi, 

menulis di media massa, bakti sosial, dan sarana lain yang dapat mengundang 

kesadaran publik terhadap sesuatu. Sebagai contoh sekelompok mahasiswa aktivis 

lingkungan yang tergabung dalam organisasi lingkungan, ingin mengkritik pemerintah 

sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya sumber daya air, 

maka mereka melakukan aksi membagikan botol minuman kepada masyarakat, aksi 

damai di Tengah Kota, dan melakukan press release di media massa kota, serta 

melakukan kampanye di kampus – kampus. Itulah beberapa contoh aksi nyata dari 

sikap kritis, peka, dan peduli terhadap kondisi di sekitar mahasiswa.  

Mahasiswa adalah kaum intelektual, mampu berpikir secara mendalam dan 

tajam dalam menyikapi sesuatu masalah serta bersikap bijaksana dan dewasa yang pada 

muaranya adalah untuk kemajuan institusi, masyarakat, bangsa dan negara. 

7.1.1.  Menumbuhkan Sikap Kritis dan Haus Pengetahuan Serta Informasi  

Kesadaran kritis yang melampaui tabir asap itu sesungguhnya bisa dibangun 

dengan tradisi berpikir relasional (melihat suatu masalah atau fakta tidak semata-

mata dari substansinya, tetapi dalam relasinya dengan masalah dan fakta lain) dan 

“outward looking” (melihat masalah atau fakta di dalam negeri dalam perspektif 
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geo-politik, geo-ekonomi dan geo-kultural dalam konteks hubungan internasional, 

khususnya hubungan antara negara Dunia Pertama dan Ketiga). 

Sikap kritis akan berkorelasi dengan tingkat intelektualitas mahasiswa. Hal 

ini lah yang akan membedakan mahasiswa yang berkualitas dengan yang kurang 

berkualitas. Menumbuhkan sikap kritis melalui peningkatan intelektualitas 

mahasiswa tersebut dilakukan dengan menumbuhkan budaya membaca, menulis, 

dan diskusi dikalangan mahasiswa sehingga akan tercipta amosfer kampus yang 

dinamis dan solutif yang mampu menciptakan mahasiswa dengan kapasitas 

kelimuaan dan intelektualitas tingkat tinggi. Tentunya hal tersebut perlu adanya 

sinergisitas dan kerja bersama antara birokrat kampus, dosen, dan organisasi 

mahasiswa.  

Berikut adalah beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan 

sikap kritis, kepekaan, kepeduliaan terhadap kondisi sekitar, dan keinginan untuk 

terus berkembang antara lain: 

1. Sering terlibat dalam lingkungan yang dinamis  
2. Perluas wawasan 
3. Cari tahu dan ambil kesempatan 
4. Komitmen dan teguh 
5. Berusaha optimal  
6. Terus besemangat dalam belajar dan berlatih 
7. Berani mencoba dan berani gagal 
8. Nikmatilah 
9. Selalu berusaha dekat dengan Yang Maha Kuasa 
10. Mulai lah dari hal yang kecil 

 
Sedangkan, berikut ini adalah hal – hal yang sering menyebabkan seseorang 

enggan bersikap kritis, peka, dan peduli, diantaranya: 

1. Fanatisme 
2. Kurangnya pemahaman pada suatu kasus 
3. Merasa paling pintar 
4. Bersikap subjektif 
5. Sempitnya wawasan dan perspektif 
6. Zona nyaman 

7.1.2.  Kritis yang Etis, Analitis dan Solutif  

Banyak pendapat yang sering mengatakan bahwa dalam menyampaikan 

pendapatnya, mahasiswa cenderung emosional dan kurang menampilkan 

argumentasi-argumentasi rasional. Padahal, keterlibatan aktif mahasiswa dengan 

kondisi masyarakat memerlukan dasar-dasar logis agar dapat difahami dan 

diterapkan anggota masyarakat khususnya masyarakat kecil dan miskin.  

Pendapat tersebut barangkali yang sekarang ini mulai dipercayai oleh 

sebagian masyarakat Indonesia, bahwa mahasiswa Indonesia hanya bisa berteriak – 
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teriak di pinggir jalan, meneriakan keadilan tanpa memahami betul permasalahan 

apa yang sebenarnya mereka sedang perjuangkan. Hal ini juga yang membuat 

mindset masyarakat kepada aksi dan demonstrasi mahasiswa cenderung negatif 

karena berujung pada anarkisme dan kerusuhan.  

Mahasiswa sebagai kaum intelektual dalam menunjukan sikap kritis, peka, 

dan pedulinya harus juga dilakukan dengan cara – cara yang intelek, elegan, dan 

bijaksana. Karena itu dalam mengeluarkan sikap kritisnya mahasiswa harus 

berpedoman atau memegang teguh prinsip etis (sesuai norma), analitis 

(mengadakan analisa sehingga mempunyai data kuat mengenai sesuatu 

masalah), dan solutif (mempunyai solusi terhadap masalah yang sedang 

diangkat).  

“Pribadi berilmu nan santun jauh lebih terhormat daripada memiliki sejuta 

ilmu tanpa akhlak mulia”. Sesungguh sikap dan karakter seperti itulah yang bisa 

disebut sebagai mahasiswa sejati: sang intelektual, sang perubahan.  

7.1.3.  Semangat Berprestasi dan Berkontribusi (tindakan) 

Motivasi atau semangat berprestasi merupakan faktor primer seseorang agar 

berhasil mencapai sesuatu. Hal ini didasarkan atas kesadaran pribadi yang akan 

menggerakan seseorang untuk melakukan tindakan. Mahasiswa dapat meraih 

prestasi tinggi jika ia mempunyai kesadaran tinggi yang dapat mendorong dirinya 

sendiri untuk meraih apa yang ia telah rencanakan. Kesadaran mencapai sesuatu 

dapat dicapai jika mahasiswa mampu memahami makna atau esensi keberadaannya 

di kampus dan kehidupan ini. Persepsi ini dapat dicapai mahasiswa dengan 

menyerap dan mengolah informasi dari lingkungannya (baca: kampus). Persepsi 

positif terhadap kampus dapat menumbuhkan semangat berprestasi. Mahasiswa 

yang mempunyai persepsi positif terhadap kampusnya mempunyai motivasi 

berprestasi yang jauh lebih besar kepada kampusnya untuk mengharumkan 

almamaternya. 

Semangat berprestasi jika tidak diimbangi dengan semangat berkontribusi 

kepada almamater, masyarakat, dan bangsanya maka hanya akan menghasilkan 

mahasiswa – mahasiswa yang egois; egois dengan prestasi personalnya masing – 

masing. Karenanya sikap kritis, peduli, dan peka terhadap kondisi di sekitar kita 

harus kemudian membawa penumbuhan motivasi berprestasi dan sekaligus 

berkontribusi utuk kejayaan dan kemajuan almamater, masyarakat, bangsa, dan 

negara. Semangat berkontribusi untuk membangun kejayaan almamater tercinta. 

Karena sejatinya, kampus, masyarakat dan negara ini tidak akan pernah menjadi 

apa-apa tanpa peran dari setiap kita yang kita berikan, sesuai dengan kemampuan, 

keahlian, dan kapasitas kita.  

The worth of a state, in the long run is the worth of individuals composing it 

(John Stuart Mill). Jika kita ingin membangun sebuah negara yang besar dan 
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berharga, maka negara itu harus berisikan oleh orang-orang besar dan berharga yang 

menyusun negara itu. Demikian pula dengan organisasi atau pun almamater dimana 

kita berada, setiap kita harus menjadi individu yang berkualitas dan berharga agar 

organisasi dan almamater yang kita cintai ini menjadi berkualitas dan berharga 

kelak. Setiap individu di dalam almamater kita sangat menentukan seberapa 

berkualitas almamater kita.  

Pada akhrinya, semua landasan berpikir dan bersikap mengenai sikap kritis, 

peka, dan peduli tidak akan pernah ada artinya jika itu hanya ada didalam kata-kata 

atau hanya tulisan belaka tanpa ada tindakan yang nyata untuk mewujudkannya. 

Jiwa dan pikiran yang sudah tersemai dalam diri harus diwujudkan dalam aksi nyata, 

sikap kritis yang membawa pada aksi praktis.  

7. 2  Pola Berpikir Prestatif  

Terdapat dua kunci utama dalam menguraikan tentang pola pikir prestatif, yaitu 

kata pola dan prestatif. Oleh karena itu akan dimulai dengan memberikan pengertian 

dari dua kata itu. Yang dimaksud dengan pola adalah sesuatu yang teratur, tidak acak 

dan memiliki ciri-ciri tertentu, sedangkan prestatif berasal dari kata prestasi yang 

mendapat imbuhan -if yang artinya sifat atau ciri, sehingga arti secara keseluruhan 

adalah suatu hasil yang mempunyai ciri sebagai berikut: 

1. hasil yang unggul dan pantas dihargai; 
2. hasil yang dicapai lewat usaha, bukan kebrutalan; dan atau 
3. hasil yang optimal sehubungan dengan kemampuan. 

Dengan demikian, prestatif berarti segala sesuatu yang diharapkan untuk 

mencapai prestasi. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, yang dimaksud dengan 

pola pikir prestatif adalah suatu aturan/kerangka pikir yang mengarahkan seseorang 

untuk mencapai prestasi. 

Agar manusia bisa mencapai prestasi, harus dilakukan dengan usaha dan besar 

kecilnya usaha ini bergantung kepada individu yang tidak lepas dari hakekat manusia 

dan pribadinya. Berkaitan dengan hakekat manusia dan pribadinya, maka tidak lepas 

dari Sistem Nilai dan Asumsi (SINA) yang diyakininya dan kapasitas anatomis yang 

memungkinkan seseorang untuk melakukannya. Apabila kapasitas anatomis ini 

diterjemahkan sebagai sebagai Sistem Koordinasi dan Sensor Motorik (SKSM), SINA 

dan SKSM yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi besar kecilnya usaha yang 

akan dilakukan oleh orang itu untuk mencapai prestasinya. 

Di samping dipengaruhi oleh usaha yang dilakukan, upaya untuk mencapai 

prestasi juga akan dipengaruhi oleh kenyataan yang dihadapi. Apabila hal yang ingin 

dicapai oleh manusia disebut ambisi (disingkat A), dan kenyataan (disingkat K), 

serta usaha (disingkat U), pada dasarnya pola pikir prestatif tidak lepas dari konsep 

dasar A-K-U.  
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7.2.1.  Dasar Konsep A-K-U 

Untuk itu, agar Anda tahu teknik atau cara untuk menciptakan pola pikir 

prestatif agar benar-benar dapat memotivasi diri untuk senantiasa berpola pikir 

prestatif, akan diuraikan melalui modul yang menguraikan beberapa hal sebagai 

kerangka pikir. Bagaimana keterkaitan SINA dan SKSM dalam mempengaruhi 

manusia untuk mencapai sasarannya, juga akan diuraikan bagaimana konsep dasar 

AKU sehingga membentuk pola pikir prestatif dan diakhiri dengan upaya untuk 

mengungkap bagaimana membiasakan manusia untuk selalu berpikir prestatif.  

7.2.2.  Pengertian Berpikir Prestatif  

Seperti penjelasan di atas, pola pikir prestatif berarti suatu aturan/kerangka 

pikir yang mengarahkan seseorang untuk mencapai prestasi. Dengan berpikir, 

seseorang bisa memenuhi tanggung jawab penuh terhadap sesuatu yang dilakukan. 

Prestasi selalu berhubungan erat dengan hasil yang akan dicapai untuk mejadikan 

lebih unggul seseorang hingga bisa dibedakan dari orang kebanyakan. Kesuksesan 

akan sia-sia jika hanya dapat dinikmati sesaat. Untuk itu, seseorang perlu 

menerapkan cara berpikir jangka panjang agar keseimbangan dan kebahagiaan yang 

diraih bisa tetap dinikmati di masa mendatang.  

Saat ini dunia terutama di masa depan membuat kita harus menghadapi 

berbagai tuntutan, perubahan, dan tantangan yang semuanya akan lebih mudah 

dihadapi. Perbedaan utama antara orang sukses dan orang gagal ada pada cara 

berpikirnya. Mereka yang sukses adalah mereka yang selalu menggunakan kekuatan 

berpikir untuk terus memperbaiki hidupnya sehingga lebih baik. Langkah awal 

menuju keberhasilan adalah percayalah kepada diri sendiri, percayalah bahwa Anda 

dapat berhasil.  

Keberhasilan berarti banyak hal yang mengagumkan dan positif.  

Keberhasilan berarti kesejahteraan pribadi. Keberhasilan juga berarti memperoleh 

kehormatan, kepemimpinan, disegani oleh rekan bisnis, dan populer di kalangan 

teman. 

Setiap manusia menginginkan keberhasilan. Setiap orang menginginkan 

yang terbaik dalam hidup ini. Tak seorang pun akan senang dengan kemiskinan atau 

hidup dalam keadaan pas-pasan.  

Bagaimana bisa mendapat keberhasilan itu? Keberhasilan itu ada di pikiran 

kita. Artinya, kepercayaan dan keyakinan Anda untuk berhasil. Jika Anda percaya, 

Anda akan berhasil , maka Anda pun akan benar-benar berhasil.  

Bagaimana mengembangkan kepercayaan itu? Berikut ini ada tiga pedoman 
untuk mendapatkan kekuatan dan mengokohkan kekuatan kepercayaan : 

1. Berfikir sukses, jangan berfikir gagal. Di tempat kerja, di rumah, atau di 

mana saja, gantilah berfikir gagal dengan berfikir sukses. Sewaktu menghadapi 
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situasai yang sulit, berfikirlah,"Saya akan menang" bukan "Saya akan kalah". 

Jika peluang muncul, berfikirlah " saya dapat melakukan" jangan pernah 

berfikir" Saya tidak dapat". Biarkan pikiran utama "saya-akan-berhasil" 

mendominasi proses berfikir anda. Berfikir sukses mengkondisikan pikiran 

anda untuk rencana yang menghasilkan keberhasilan, sebaliknya berfikir gagal 

mengerjakan yang sebaliknya. Berfikir gagal mengkondisikan pikiran 

memikirkan pikiran-pikiran lain yang menghasilkan kegagalan. 

2. Ingatkan diri Anda secara teratur bahwa Anda lebih baik daripada yang 

Anda kira. Orang yang sukses bukanlah orang yang super. Sukses tidak 

mensyaratkan super-intelek. Juga tidak ada yang mistis mengenai sukses. 

Sukses tidak didasarkan nasib. Orang yang sukses hanyalah orang biasa yang 

telah mengembangkan kepercayaan kepada diri sendiri dan apa yang mereka 

kerjakan. Jangan pernah mengakui keraguan Anda atau mengesankan kepada 

orang lain bahwa Anda bukan orang kelas satu. 

3. Percaya atau berkeyainan Besar. Besar-kecilnya keberhasilan Anda 

ditentukan oleh besar kecilnya kepercayaan Anda. Pikirkan tujuan-tujuan kecil, 

maka harapkan hasil yang kecil-kecil pula. Pikirkanlah tujuan-tujuan yang 

besar dan dapatkanlah penghasilan yang besar juga. Ingat! Gagasan besar dan 

rencana besar acapkali lebih mudah--yang pasti tidak lebih sulit--dibandingkan 

gagasan kecil dan rencana kecil... 

Buktikan pasti kesuksesan ada di depan Anda. 

 

7.2.3.  Sasaran, Resiko dan Konsekuensi 

Keberhasilan seseorang untuk mencapai sasaran tidak lepas dari hakekat diri 

dan pribadinya, yang akan ditopang oleh kemampuannya. Hakekat dan pribadinya 

terkait dengan Sistem Nilai dan Asumsi (SINA) yang diyakininya sehingga 

memotivasi mereka untuk melakukan sesuatu. Namun SINA tidak berdiri sendiri 

karena sistem nilai dan asumsi belum bisa sepenuhnya dapat menggerakkan manusia 

untuk mencapai sasaran, melainkan juga dipengaruhi oleh situasinya. Situasi ini bisa 

mendukung atau tidak untuk melakukan sesuatu. Situasi yang mendukung berarti 

memberikan ruang gerak bagi seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu kebutuhan, 

keinginan, dan ketegangan. Ketidakseimbangan tidak lepas dari tercipta atau tidak 

terciptanya rangsangan untuk mencapai sasaran. Terkait dengan itu semua, berarti 

kajian tentang resiko dan konsekuensi akan termasuk di dalamnya. Manusia akan 

mengkaji, apakah tindakan tersebut akan melahirkan resiko atau tidak, dan 

bagaimana konsekuensinya bila melakukannya.  

Rangsangan untuk mencapai sasaran akan lebih cepat terlaksana bila 

didukung oleh kapasitas anatomis dan fisiologis manusia itu. Apabila kapasitas 

anatomis dan fisiologis ini diterjemahkan sebagai Sistem Koordinasi dan Sensor 
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Motorik (SKSM), dapat disimpulkan bahwa SINA akan menyebabkan adanya 

rangsangan agar manusia melakukan sesuatu yang dimediasi oleh situasi, sedangkan 

SKSM akan semakin menggerakkan manusia untuk mencapai sasaran melalui 

perilaku. Keterkaitan antara SINA dan SKSM dalam menggerakkan manusia untuk 

mencapai sasaran digambarkan pada Gambar 7.1 berikut ini.  

 

 
 

 
Untuk membantu proses pengenalan diri dan penetapan tujuan ini, ada 

sebuah konsep sederhana yang sangat bermanfaat yang disebut dengan Penetapan 

A-K-U (Ambisi – Kenyataan – Usaha). Melalui konsep ini, manusia bisa mulai 

belajar menetapkan tujuan-tujuannya sendiri sesuai dengan keadaan dirinya saat ini.  

Tidak hanya itu, remaja juga bisa mulai merancang usaha-usaha apa yang perlu 

dilakukan untuk bisa mencapai tujuannya tersebut. Hal itu akan diuraikan berikut 

ini.  

 

1) Ambisi 
Ambisi adalah segala sesuatu yang ingin dicapai seseorang. Untuk 

mengetahui ambisinya, remaja harus melakukan analisis mengenai apa yang menjadi 

sasaran-sasaran dalam hidup. Hal-hal apa yang dianggap berarti, yang ingin diraih di 

masa yang akan datang. Apakah ingin menjadi pengacara terkenal, ingin memiliki 

restoran keluarga, atau ingin menjadi perancang busana untuk butiknya sendiri?.  

Yang penting, ambisi yang ditetapkan harus mengikuti hukum SMART 

(Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Artinya, ambisi yang 

hanya berupa “ingin jadi akuntan ngetop” saja tidaklah cukup. Ambisi tersebut perlu 

dipertajam lagi, misalnya “ingin menjadi akuntan yang tergabung dalam PriceWater 

House Cooper, dan setelah bekerja selama 2 tahun sudah bisa menangani top ten 

best companies di Indonesia” Jangan lupa menyelaraskan satu ambisi dengan ambisi 

yang lain, juga pastikan ambisi-ambisi tersebut mungkin tercapai. 

Rangsangan 

(Sebab) 
Sasaran 

SINA SITUASI SKSM PERILAKU 

Kebutuhan 

Keinginan 
Ketegangan 

Ketidakseimbangan 

Gambar 7-1 Keterkaitan SINA dan SKSM  
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2) Kenyataan 

Kenyataan yang dimaksud adalah keadaan diri pribadi remaja. Karakteristik 

apa yang dimiliki, segala bentuk keterbatasan, keahlian, hobi, minat, dan lain-lain. 

Selain itu, dalam kenyataan ini juga termasuk keadaan-keadaan tertentu yang ada di 

sekitarnya, misalnya keadaan sosial ekonomi keluarga, jumlah saudara kandung, 

koneksi-koneksi sosial yang dimiliki, dan sebagainya. Untuk mempermudah, 

kenyataan diri ini dapat disusun menjadi dua bagian besar, yaitu kenyataan-

kenyataan yang sifatnya membantu pencapaian ambisi, dan kenyataan yang 

berkemungkinan menghambat pencapaian ambisi. 

 

3) Usaha 
Setelah merumuskan ambisi dan kenyataan dirinya, seseorang bisa mulai 

mencari-cari jalur apa yang bisa ditempuh untuk bisa meraih ambisi-ambisinya. 

Yang perlu disadari adalah bahwa kadang-kadang tidak mungkin mencapai suatu 

ambisi hanya dengan mengandalkan usaha satu langkah. Untuk ambisi menjadi 

akuntan terkenal misalnya, tentu pertama-tama harus lulus ujian nasional dulu, lalu 

masuk jurusan akuntansi di perguruan tinggi berkualitas, mendapat IPK minimal 

3,00 dan diterima kerja di Kantor Akuntan Publik ternama. Masing-masing langkah 

usaha ini dapat dijadikan sebagai sub-ambisi demi tercapainya ambisi utama 

menjadi akuntan terkenal. 

 

7.2.4.  Keterkaitan Konsep A-K-U dan SINA serta SKSM 

Apabila konsep A-K-U ini dikaitkan dengan konsep SINA dan SKSM 

seperti diuraikan sebelumnya, tampak bahwa SINA, SITUASI dan SKSM pada 

dasarnya adalah kenyataan yang dimiliki oleh seseorang, yang selanjutnya akan 

mempengaruhi usaha orang itu untuk merebut ambisinya. Keterkaitan itu dapat 

digambarkan seperti Gambar 7.2 berikut. 

 
 
 
Sebenarnya, ciri pola pikir prestatif dapat diturunkan dari pengertian pola pikir 

prestatif. Ciri pola pikir prestatif antara lain:  

Rangsangan 

(Sebab) 
Sasaran 

SINA  SITUA SI  SKSM 

KENYATAAN  

USA HA  

AMBISI 

Kebutuha n  
Keinginan  

Ketegangan  
Ketidakseimbanga

n 

Gambar 7-2 Keterkaitan SINA dan SKSM serta Konsep A-K-U 
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1) Terarah pada tujuan; 
2) Tujuan yang ingin dicapai bersifat prestasi, yakni : mengandung resiko, sesuai 

dengan kemampuan, berharga dan dapat diukur;  
3) Memiliki kemungkinan hambatan; 
4) Memiliki alternatif tindakan, seandainya menemui hambatan; 
5) Memikirkan kemungkinan bantuan yang mungkin diperoleh;  
6) Dirinci menjadi tujuan-tujuan antara. 

 

7.2.5.  Mengembangkan Kebiasaan Berpikir Prestatif  

Terdapat filosofi berpikir yang dapat diikuti untuk dapat menciptakan 

kebiasaan berpikir prestasi, yaitu dimulai dari dipaksa, harus bisa, terbiasa, dan pada 

akhirnya akan membudaya. Awalnya dapat dilakukan dengan memaksa diri utuk 

berpikir prestasi kemudian menjadi bisa melakukannya. Karena bisa dilakukan 

secara berulang maka akan menjadi terbiasa, dan karena keterbiasaan dilakukan dari 

tahun ke tahun maka bisa menjadi membudaya diri berpikir prestatif. Untuk itu, cara 

yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut.  

1) Biasakan mempertanyakan tujuan dari setiap tindakan. 
2) Biasakan mempertanyakan kepentingan tujuan (untuk apa tujuan harus 

dicapai).  
3) Biasakan untuk memperkirakan peluang keberhasilan dan memperkirakan 

kemungkinan hambatan. 
4) Biasakan membuat tolok ukur keberhasilan.  
5) Biasakan mencari kemungkinan bantuan. 

 
Secara skematik Pola Pokir Prestatif dapat digambarkan seperti pada gambar 

7.3 dan 7.4 di bawah ini.  
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RUMUSKAN  
TUJUAN AWAL 

APAKAH TUJUAN 

SUDAH DIYAKINI  

RUMUSKAN FAKTOR 

PENDUKUNG 

RUMUSKAN FAKTOR 

PENGHAMBAT  

APAKAH 

HAMBATAN 

DAPAT DIATASI  

TETAPKAN TUJUAN 

ANTARA 

APAKAH 

TUJUAN AWAL 

PENTING 

BUAT RENCANA 

KEGIATAN 

CARI DASAR TUJUAN 

AWAL 

ABAIKAN  
TUJUAN AWAL 

 

 
 

YA 

YA 

YA 

TIDAK 

TIDAK 

Gambar 7-3 Diagram Pola Pikir Prestatif (Model 1) 
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Dari Gambar 7.3 dan Gambar 7.4 di atas, ternyata tidak sulit untuk 

mengembangkan pola berpikir prestatif. Yang menjadi tantangan bukan membuat 

seseorang menyusun penetapan A-K-U-nya, melainkan menyadarkan bahwa 

Andalah yang bertanggung jawab atas masa depannya sendiri. Oleh karena itu, 

Anda harus mau meluangkan waktu sedikit untuk melalui proses mandiri tersebut 

untuk merancang keberhasilannya. 

  

TUJUAN AWAL 

YAKIN ? 

ABAIKAN TUJUAN 

AWAL 

RUMUSKAN 
FAKTOR 

PENDUKUNG DAN 
PENGHAMBAT 

RUMUSKAN 

TUJUAN BARU 

CARI DASAR 
TUJUAN  

SUSUN RENCANA 

KEGIATAN 

RUMUSKAN 

TUJUAN ANTARA 

TUJUAN 

PENTING 

? 

HAMBATA
N DAPAT 

DIATASI ? 

YA 

TIDAK 

STOP 

TIDAK 

YA 

TIDAK 

 

Gambar 7-4 Diagram Pola Pikir Prestatif (Model 2) 
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7. 3  Ketrampilan Berkomunikasi 

 Kegiatan komunikasi sudah menjadi sebagian besar kegiatan kita 

sehari-hari, mulai antar teman/pribadi, kelompok, organisasi atau massa. Kalau lebih 

teliti lagi banyak kegagalan dari komunikasi yang kita lakukan. Bisa jadi bentuknya 

karena tujuan yang kita inginkan belum tercapai.  

Fungsi  Komunikasi : 

– Membangun Konsep Diri (Establishing Self-Concept) 

– Eksistensi Diri (Self Existence) 

– Kelangsungan Hidup (Live Continuity) 

– Memperoleh Kebahagiaan (Obtaining Happiness) 

– Terhindar dari Tekanan dan Ketegangan (Free from Pressure and Stress) 

William I. Gorden, Communication : Personal and Public,1978 

Keterampilan berkomunikasi mencakup mendengar dan berbicara secara efektif 

yang akan diuraikan berikut ini.  

7.3.1.  Mendengar secara Efektif 

Mendengar efektif merupakan kebiasaan aktif sebagai dasar dari komunikasi 

aktif. Tujuan mendengar aktif terpusat pada siapa yang Anda dengarkan, meskipun 

di dalam kelompok atau perorangan, dengan tujuan untuk mengerti apa yang ia 

katakan. Sebagai pendengar, Anda mungkin harus mengulang kembali dengan kata-

kata Anda sendiri, apa yang mereka katakan tentang kepuasan mereka. Ini tidak 

berarti Anda setuju, tetapi cenderung pada mengerti apa yang mereka katakan. 

Kegiatan komunikasi pada prinsipnya adalah aktivitas pertukaran ide atau gagasan.   

Keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan, sangat ditentukan oleh 

lingkaran komunikasi. Komunikasi merupakan seni atau cara untuk menyampaikan 

sesuatu, agar orang lain memahami kita. ”Komunikasi merupakan keterampilan 

paling penting dalam hidup. Kita menghabiskan sebagian besar waktu kita untuk 

berkomunikasi” (Stephen R. Covey). Dalam memecahkan masalah bawahan, kita 

cenderung untuk menyerbu masuk untuk memperbaiki segala sesuatu dengan 

nasihat yang baik. Tetapi seringkali kita mengalami kegagalan, terutama kegagalan 

dalam meluangkan waktu untuk mendiagnosis masalah untuk benar-benar mengerti 

secara mendalam masalahnya terlebih dahulu. Kita biasanya berusaha untuk lebih 

dahulu dimengeri. Kebanyakan orang tidak mendengar dengan maksud untuk 

mengerti tetapi mereka mendengar untuk menjawab. Mereka bersiap untuk 

berbicara, menyaring segalanya melalui paradigma mereka sendiri, membacakan 

autobiografi mereka ke dalam kehidupan orang lain. Untuk berusaha mengerti lebih 

dahulu, kita membutuhkan perubahan paradigma yang tidak mudah.  

Kita sejak kecil telah diajarkan berbicara, menulis dan membaca. Kita tidak 

diajarkan, bagaimana caranya mendengar yang baik itu. Mendengar ada beberapa 
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tingkatan, mulai dari tidak berusaha mendengar, pura-pura mendengar, mendengar 

hanya bagian yang kita senangi, mendengar dengan penuh perhatian, dan mendengar 

aktif. Mendengar aktif merupakan titik pusat komunikasi. 

Mendengar aktif lebih efektif digunakan, apabila lawan bicara mempunyai 

masalah. Mulai dari masalah yang dialami pribadi sampai masalah di organisasi atau 

perusahaan. Tujuan mendengar aktif adalah merespon perasaan lawan bicara, maka 

lawan bicara akan senang sekali melalui perkataan untuk membantu lawan bicara 

beralih dari masalah yang tampak ke masalah yang mendasar atau masalah yang 

sesungguhnya, membantu memecahkan masalah secara mandiri dan merangsang 

hubungan yang lebih hangat dan menjadi lebih bertanggung jawab.. 

Ada tiga hal yang harus Anda lakukan jika Anda ingin menjadi seorang 

active listener, yaitu :  

1) usahakan dapat melakukan paraphrasing (mengulang pesan dengan kata-kata 
sendiri);  

2) mengecek kembali (perseption check), ini penting dilakukan agar persepsi kita pas 
dengan yang dimaui pengirim; dan  

3) behaviour discription (gambaran perilaku sender), maksudnya adalah agar kita bisa 
menilai apakah sang pembicara saat itu sedang marah atau hanya bercanda saat 
mengeluarkan suatu statemen sehingga kita dapat menyesuaikan tanggapan yang 
kita berikan dengan kondisi si pengirim.  

Pada dasarnya ada enam unsur mendengarkan secara aktif, yakni hearing, 

understanding, remembering, intrepreting, evaluating, responding. Urutan keenam 

unsur proses mendengarkan aktif tersebut sebagai berikut.  

1. Hearing  

Langkah pertama mendengarkan secara aktif adalah dengan cara mendengarkan 

dengan sungguh-sungguh pesan yang disampaikan oleh seorang komunikator. Noice 

atau gangguan komunikasi yang sering muncul adalah suara bising dari lingkungan 

sekitar. Oleh karena itu, hindari membicarakan sesuatu yang penting atau dengan 

seseorang yang penting di tempat-tempat ramai yang dapat mengganggu konsentrasi 

anda dalam menerima informasi.  

2. Understanding  

Di sini anda perlu melakukan paraphrasing atau pengulangan isi pesan dengan kata-

kata sendiri guna menghindari kesalahan dalam menerima isi pesan. Di samping itu 

untuk meningkatkan daya konsentrasi, anda perlu bersikap emphaty selama 

mendengarkan dalam arti berusahalah mendengarkan dengan kepala dan hati dengan 

ikut merasakan perasaan lawan bicara Anda. 

3. Remembering  

Kalau perlu saat melakukan pembicaraan penting, anda siapkan kertas catatan kecil 

guna mencatat poin-poin penting dari isi informasi yang diberikan oleh komunikator 

sehingga tidak ada alasan bahwa anda lupa dengan informasi yang disampaikan itu. 
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Di dunia kerja, pernyataan lupa terhadap sesuatu adalah pernyataan terbodoh 

seorang staf yang tidak pernah ingin didengar oleh seorang pemimpin. 

4. Intrepreting  

Langkah selanjutnya adalah berusaha mengintrepretasikan maksud sang pembicara. 

Menurut pengamatan saya, seorang pemimpin di organisasi pemerintahan biasanya 

berbicara serba sedikit saat memberikan petunjuk kerja pada bawahan, entah karena 

merasa anda sudah tahu dengan maksudnya atau sekedar mencari sebuah respon 

yang bagus dari anda sekaligus menguji kapabilitas anda atau dia sendiri malah 

kurang begitu mengerti dengan informasi tersebut yang mungkin juga berasal dari 

atasannya dan semua sebab itu akan menghadirkan respon yang sama. Oleh karena 

itu, kemampuan anda juga perlu mengenali watak sang ‘bos’ tersebut guna 

menemukan metode yang tepat guna mengetahui secara persis maksud sang ‘bos’. 

5. Evaluating  

Hal terpenting dari sebuah proses mendengarkan secara aktif adalah mengevaluasi 

apakah persepsi kita sudah pas dengan yang dimaui sang ‘bos’, sehingga sebuah 

pertanyaan kecil yang menanyakan kembali kebenaran pesan yang disampaikan 

(perception chek) perlu disampaikan.  

6. Responding  

Akhirnya muara dari sebuah proses mendengarkan secara aktif adalah respon dari 

pendengarnya. Kita perlu melakukan respon dengan secepat mungkin, mengingat 

seorang ‘bos’ akan lebih senang jika anak buahnya cekatan dalam bekerja. Tetapi 

Anda harus ingat bahwa kecepatan memang baik, tetapi ketepatan adalah segala-

galanya. Akhirnya ada sedikit tips agar Anda dapat dianggap sebagai seorang 

pendengar yang baik, yakni: cobalah mendengarkan dengan sungguh-sungguh. 

Tatap mata lawan bicara anda, perlihatkan perhatian dengan ekspresi wajah, kalau 

perlu dengan tersenyum serta lengkapi dengan bahasa tubuh semisal anggukan dan 

hindari menginterupsi saat komunikator sedang berbicara. 

  

7.3.2.  Berbicara secara Efektif 

Sekarang bukan lagi masanya untuk menjadi remaja pasif. Setelah cara 

belajar siswa aktif dikampanyekan, bagi anda semua. Salah satu keaktifan yang 

perlu Anda pelajari dan berlatih adalah keterampilan berbicara di depan umum. 

Sekarang mungkin Anda sering menderita demam panggung jika diperintah maju 

oleh guru. Gemetar, keringat dingin keluar, dan bicara pun tergagap-gagap. Saat 

inilah Anda mengobati demam panggung itu. Bicara di depan umum merupakan 

keterampilan yang sangat berguna dan Anda perlu memilikinya. Berkata, becakap 

atau melahirkan kata-kata yang efektif dan efisien. Mengutarakan maksud dan 

tujuan kita secara sistematis Berikut ini langkah-langkah praktis yang mungkin 

dapat membantu untuk meningkatkan kemampuan berbicara efektif, sehingga 
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apabila ada kesempatan ditunjuk menjadi pembicara tidak lagi terjadi ‘demam 

panggung’, tetapi justru menyenangkan.  

1) Siap Sebelum Bicara 

Ada enam hal yang perlu dipersiapkan dalam berbicara efektif, yaitu: mengapa, 

siapa, di mana, kapan, apa, dan bagaimana. 

1. Mengapa Menetapkan Sasaran 

Hal pertama yang harus jelas dalam pikiran Anda sebagai pembicara adalah 

menetapkan sasaran pembicaraan. Penetapan sasaran sangat membantu dalam 

menentukan arah pembicaraan dan juga bermanfaat dalam memilih bahan yang 

sesuai dengan sasaran. Pada umumnya sasaran pembicaraan dapat dikelompokkan 

berdasarkan tujuan, misalnya presentasi tugas, memimpin rapat, mengisi kajian, dan 

sebagainya. 

2. Siapa Pendengar 

Meneliti apa dan siapa pendengar dapat membantu dalam menetapkan bahan yang 

akan disampaikan dan meyakinkan diri Anda, bahwa Anda telah menyampaikan 

bahan pembicaraan kepada pendengar dengan tepat. 

Hal yang perlu diketahui dari sidang pendengar antara lain sebagai berikut. 

(1) Berapa banyak orang yang hadir? 

(2) Mengapa mereka hadir di ruang tersebut? 

(3) Bagaimana tingkat pengetahuan yang mereka miliki atas topik pembicaraan? 

(4) Apa harapan mereka atas topik pembicaraan? 

(5) Bagaimana usia, pendidikan, dan jenis kelamin mereka? 

3. Di Mana Tempat dan Sarana 

Penting bagi Anda untuk mengetahui dan memperhatikan tempat pembicaraan akan 

dilaksanakan. 

Berikut ini beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi pembicara. 

(1) Melakukan praktek 

Apabila pembicaraan dilaksanakan pada ruang yang besar dan luas, akan lebih 

baik untuk menentukan posisi diri, mencoba suara terlebih dahulu, sebelum 

betul-betul berbicara di depan sidang pendengar. 

(2) Mempelajari sarana yang tersedia 

Sangat bermanfaat, bila Anda lebih dahulu melakukan latihan untuk dapat 

mengoperasikan tombol-tombol lampu, slide projector, dan mike sound system 

4. Meneliti gangguan yang mungkin timbul 

Anda perlu mewaspadai gangguan yang mungkin timbul, misalnya pembicaraan 

dilakukan dekat jalan raya sehingga suaramu harus dapat mengalahkan suara 

kendaraan yang lewat.  

5. Tata letak tempat duduk 

Tata letak tempat duduk perlu diperhatikan, diatur, dipersiapkan, dan dikaitkan 

dengan sasaran pembicaraan. 
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6. Kapan Waktu 

Berapa lama waktu yang diperlukan dalam pembicaraan. Anda perlu memperhatikan 

manajemen waktu. 

1) Waktu penyelenggaraan sangat mempengaruhi.  

Biasanya, waktu sesudah makan siang dikenal sebagai waktu yang rawan, 

karena pendengar sesudah makan pasti kenyang, yang akan membuat 

pendengar mengantuk apabila mendengarkan pembicaraan. 

(2) Berapa lama waktu yang digunakan 

 Anda perlu memperhatikan waktu, misalnya waktu untuk pembahasan, waktu 

istirahat, atau waktu tanya jawab. Agar punya manajemen waktu yang baik, 

maka perlu latihan terlebih dulu.  

(3) Masalah konsentrasi 

Sangat sulit bagi pendengar untuk berkonsentrasi penuh se lama lebih dari 2 

jam. Apalagi bila mereka merasa bahwa pembicaraan Anda tidak menarik, 

tidak bermanfaat, dan tidak berminat. Umumnya seseorang dapat 

berkonsentrasi penuh pada 20 menit di awal pembicaraan, setelah itu 

konsentrasi akan menurun sedikit demi sedikit. 

7. Apa Bahan yang Akan Digunakan 

Agar sasaran pembicaraan dapat dicapai, persiapan bahan perlu dilakukan. Berikut 

ini beberapa saran dalam pemilihan bahan: 

(1) Menyusun dan memilih bahan 

 Susunlah pokok-pokok pembicaraan. Sebaiknya pada 45 menit-menit pertama 

jangan terlalu banyak pokok-pokok yang akan disampaikan. Dalam pemilihan 

bahan perlu diperhatikan: sasaran pembicaraan, waktu yang tersedia, 

pendengar, mana bahan yang harus diberikan, dan bahan yang tidak perlu 

diberikan. 

(2) Gunakan contoh 

Sederhanakan informasi yang sulit dan kompleks. Gunakan juga contoh-contoh 

yang benar-benar terjadi dan kaitkan dengan pokok-pokok yang ingin 

disampaikan.  

(3) Membuka dan menutup pembicaraan 

 Dalam membuka pembicaraan perlu dirancang agar dapat menimbulkan minat 

pendengar, dapat menimbulkan rasa butuh dari pendengar, dapat menjelaskan 

garis besar, dan sasaran pembicaraan. Dalam menutup pembicaraan, Anda 

harus dapat menyimpulkan hal-hal yang telah dibicarakan. 

(4) Membuat catatan-catatan apa yang ingin dibicarakan. 

 Beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengingat urut-urutan dalam 

pembicaraan adalah membuat catatan tertulis dengan menggunakan kartu-kartu 

atau kertas kecil. Hal yang dituliskan dalam kartu sebaiknya kata-kata kunci 
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saja dan waktu yang digunakan untuk membicarakan apa yang tertulis di setiap 

kartu. 

8. Bagaimana Teknik Penyampaian 

Penggunaan kata merupakan basis komunikasi, tetapi dalam kenyataannya 

keberhasilan dalam pembicaraan tidak hanya ditentukan dari penggunaan kata saja, 

tetapi justru penggunaan nonkata.  

Bicara di depan umum yang berhasil seharusnya memenuhi persentase kontribusi: 

27% penggunaan kata; 38% penggunaan nada dan suara; 55% penggunaan ekspresi 

muka, bahasa tubuh, dan gerakan tubuh. 

(1) Pemilihan kata 

Kata-kata yang digunakan sebaiknya disesuaikan dengan taraf pendengar, 

begitu juga penggunaan istilah. Sadari bahwa penggunaan kata-kata yang tidak 

tepat akan menimbulkan masalah.  

(2) Teknik penyampaian berita  

Tidak banyak orang yang mampu menyampaikan berita dengan efektif. Hal-hal 

yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan berita, antara lain; gunakan 

ekspresi dan intonasi yang tepat, diam sejenak untuk membantu peserta agar 

dapat mencerna materi yang sudah diterima, bicara dengan jelas dan teratur, 

dan bicaralah dengan volume memadai. 

(3) Bahasa tubuh 

Di samping penyampaian dengan menggunakan kata, maka kesuksesan dalam 

pembicaraan justru bergantung pada hal yang nonkata, seperti: gerakan tubuh, 

tangan, kontak mata, cara berdiri, dan ekspresi muka. Jangan terpaku di satu 

tempat seperti patung atau sibuk membaca catatan. 

Berikut ini beberapa saran untuk mengatasi masalah tersebut. 

a. Tatap mata pendengar 

Kontak mata pembicara adalah vital untuk mengetahui apakah pendengar 

mengantuk, bosan, tidak paham, atau nampak tidak tertarik serta untuk 

mempertahankan minat pendengar atas apa yang anda sampaikan. 

b. Senyum 

Manfaat dari tersenyum adalah mengendorkan ketegangan. 

c. Hindari membuat jarak 

Anda perlu mendekatkan diri dengan pendengar. Kalau Anda bicara di 

depan kelas yang pesertanya duduk, Anda bisa jalan-jalan di antara meja 

mereka. Berdiri di belakang meja atau di belakang papan tulis akan 

menciptakan jarak dengan pendengar. 

d. Berdirilah yang tegak tapi tidak kaku 

Berdiri tegak dan kaku, dapat menciptakan ketegangan. 

e. Sadari kecenderungan untuk jadi pusat perhatian 
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Ini tidak berarti pembicara harus berdiri dengan kaku, tapi gerakan-gerakan 

tangan perlu ada untuk yang ingin disampaikan. Hindari berlebihan 

menggunakan gerakan, hindari juga mengulang kata-kata yang sama. 

f. Berusahalah sewajar mungkin 

Agar bisa bertingkah laku secara wajar, berhentilah untuk mencemaskan 

diri sendiri. Cara yang efektif untuk bisa menjadi wajar adalah dengan 

latihan bicara di depan kamera sehingga pembicara dapat melihat diri 

sendiri atau bicara di depan teman-teman. 

Banyak cara yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dalam 

rangka menghidupkan suasana pembicaraan, apalagi bila waktu bicara cukup 

panjang. Beberapa cara yang dapat Anda gunakan antara lain sebagai berikut. 

a. Partisipasi sidang pendengar. Metode diskusi kelompok, dengan cara membagi 

pendengar menjadi kelompok-kelompok kecil dan kemudian setiap kelompok 

kecil diberi tugas, pertanyaan, atau kuis kemudian diminta mempresentasikan 

jawabannya di depan pendengar yang lain akan meningkatkan partisipasi 

pendengar dan menghidupkan suasana. 

b. Sesi untuk tanya jawab. Memberi kesempatan kepada peserta untuk 

mengajukan pertanyaan dapat menguji apakah materi sudah dapat ditangkap 

dengan baik oleh pendengar. 

c. Antusiasme. Tunjukkan antusiasme pembicara sewaktu menyampaikan materi.  

d. Situasi yang menyenangkan 

e. Ciptakan situasi yang menyenangkan dan tidak menegangkan/ mengancam. 

f. Pendengar yang ‘sulit’. Tidak seluruh pendengar kooperatif dan positif.  

Sebaiknya, jangan menimbulkan pertentangan langsung dengan peserta tersebut 

atau mempermalukannya di depan peserta lain. 

g. Gunakan alat bantu yang dapat mendukung pembicara dalam menyampaikan 

gagasan atau berita. Alat bantu yang dapat mendukung pembicaraan adalah 

menstimuli Visual, Hearing efek suara dan Feeling (VHF). Visual berupa papan 

tulis, slide proyektor, video, alat peraga.  

Sebelum bicara, pikirkan dulu apa yang ingin disampaikan. Rangkai kata-

kata sebaik mungkin agar pesan anda mudah dicerna oleh lawan bicara. Bertuturlah 

dengan gaya bahasa yang pantas, santun, dan berbasa-basilah seperlunya. Hal-hal 

tersebut akan diuraikan di bawah ini.  

1. Saat berbicara, sesuaikan volume dengan kondisi lingkungan, jangan terlalu 

lirih, tetapi tidak pula terlalu keras bila anda duduk berdekatan.  

2. Perhatikan nada suara, usahakan berbicara dengan nada bervariasi, dan sesekali 

diselingi humor tanpa menyinggung pribadi seseorang. Nada yang monoton 

akan membuat perhatian lawan bicara teralih dari fokus pembicaraan atu 

kemungkinan merasa bosan.  
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3. Sesuaikan kecepatan bicara dengan kondisi dan kepentingan. Jangan berbicara 

terlalu cepat di depan umum karena mungkin maksud Anda tidak tercena 

dengan baik.  

4. Perhatikan siapa yang diajak berbicara, dalam suasana apa, materinya apa dan 

sebagainya. Ini penting, terutama bila urusannya berkaitan dengan pekerjaan.  

5. Saat berbicara, perhatikan bahasa tubuh, anda dapat duduk atau berdiri tetapi 

yang pasti tatap lawan bicara agar ia menangkap kesungguhan anda. Efeknya 

sangat besar dan sadarilah bahwa sungguh tidak sopan jika saat berbicara mata 

memandang ke tempat lain.  

6. Gerak tangan dan tubuh, serta ekspresi wajah yang tepat akan membantu 

menyampaikan maksud pembicaraan Anda.  

7. Bila tidak sedang berbicara di depan umum, lakukan pembicaraan dua arah. 

Artinya, saling merespons dengan menyampaikan argumen untuk menghasilkan 

buah pembicaraan yang positif. 

Proses mencapai kesepakatan (Sharing of meaning), lazimnya berlangsung 

secara bertahap. Karena itu, lebih awal kita perlu memperhatikan  5 (lima) sasaran 

pokok dalam proses komunikasi, yaitu: 

1. Membuat pendengar mendengarkan apa yang kita katakan (atau melihat apa 
yang kita tunjukkan kepada mereka) 

2. Membuat pendengar memahami apa yang mereka dengar atau lihat 
3. Membuat pendengar menyetujui atau tidak apa yang telah mereka dengar 

dengan pemahaman yang benar 
4. Membuat pendengar mengambil tindakan yang sesuai dengan maksud kita 

dan maksud kita bisa mereka terima 
5. Memperoleh umpan balik dari pendengar 

7. 4  Pengenalan dan Pengembangan Diri 

Pengenalan diri adalah upaya-upaya yang dilakukan seseorang untuk 

mengetahui kemampuan, kekuatan dan daya yang ada pada dirinya dengan 

menggunakan cara, metode, dan alat ukur atau instrument tertentu dengan aturan/tolok 

ukur atau karakteristik tertentu. Adapun tujuan dari pengenalan diri ini adalah untuk 

memberikan gambaran kepribadian seseorang, gambaran kecenderungan seseorang 

dalam berperilaku, sementara manfaatnya adalah untuk mengembangkan nature 

(kepribadian manusia yang terbentuk dari bawaan/lahir/bakat) dan nurture (kepribadian 

manusia yang terbentuk karena pengaruh lingkungan). Setiap manusia memiliki 

kecenderungan untuk mengembangkan diri menjadi lebih baik, lebih matang dan lebih 

mantap.  Namun kecenderungan seseorang untuk mengaktualisasi-kan kemampuannya 

tidak terwujud begitu saja, tanpa ada upaya untuk pengembangan potensi  yang 

dimilikinya, karena setiap manusia memiliki kemampuan dan keunikan tersendiri.   

Sejauh mana potensi diri  terwujud sangat ditentukan oleh seberapa jauh seseorang 
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mengenali dirinya dan lingkungan mendorong (memotivasi), mendukung dan 

memfasilitasi bagi seseorang untuk mengenali dirinya sehingga seseorang tersebut 

merasa dirinya perlu belajar agar lebih baik lagi. 

Untuk itu penting diketahui apakah perkembangan pribadi seseorang  sudah 

mencapai tingkat optimal atau kematangan. Hal ini dapat diketahui dengan cara 

mengenal dirinya.  Mengenal diri sendiri berarti memperoleh pengetahuan tentang 

totalitas diri yang tepat, yaitu menyadari kelebihan/keunggulan yang dimiliki maupun 

kekurangan/ kelemahan yang ada pada diri sendiri.  Dengan mengenal diri sendiri 

secara tepat akan diketahui konsep diri yang tepat pula , dengan berupaya 

mengembangkan yang positif dan mengatasi/ menghilangkan yang negatif. 

Metode pengukuran potensi diri dapat dilakukan melalui diri sendiri (self 

assessment), melalui feedback  dari orang lain dan tes-tes psikologis seperti tes 

kecerdasan, tes kepribadian, tes kepemimpinan, tes kreativitas dan lain-lain.  

7.4.1.  Pengertian Pengenalan Diri  

Pengenalan diri merupakan kemampuan seseorang untuk melihat kekuatan 

dan kelemahan yang ada pada dirinya, sehingga dapat melihat respon yang tepat 

terhadap tuntutan yang muncul baik dari dalam maupun dari luar. Pengenalan diri 

ini dikatakan Noesjirwan ( lihat Koenjono, 1989) merupakan langkah yang 

diperlukan orang untuk menjalankan kehidupan ini secara efektif. Kekuatan-

kekuatan pada diri sendiri merupakan asset dalam kehidupan sehari-hari, namun 

demikian apabila kekuatan ini tidak disadari maka kesempatan untuk 

mengaktualisasikan diri akan hilang. Demikian halnya dengan kelemahan-

kelemahan yang ada pada seseorang, kelemahan yang tidak disadari bukan hanya 

akan merugikan diri sendiri tetapi juga orang lain. 

Pengenalan diri adalah suatu cara untuk membentuk konsep diri. Konsep 

diri merupakan persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri baik secara fisik, psikis, 

moral maupun social (Grinder 1978). Persepsi tersebut merupakan sesuatu yang 

dicitacitakan maupun keadaan yang sesunggunya. Aspek fisik tersebut meliputi 

penilaian tubuh, pakaian, benda miliknya dan lain sebagainya. Aspek sosial meliputi 

bagaimana peranan sosial dalam masyarakat. Sementara aspek moral meliputi nilai 

dan prinsip yang meliputi arti dan arah dalam kehidupan sosial. 

Pengenalan diri merupakan kemampuan seseorang untuk melihat kekuatan 

dan kelemahan yang ada pada dirinya, sehingga dapat melihat respon yang tepat 

terhadap tuntutan yang muncul baik dari dalam maupun dari luar. Pengenalan diri 

ini dikatakan Noesjirwan ( lihat Koenjono, 1989) merupakan langkah yang 

diperlukan orang untuk menjalankan kehidupan ini secara efektif. Kekuatan-

kekuatan pada diri sendiri merupakan asset dalam kehidupan sehari-hari, namun 

demikian apabila kekuatan ini tidak disadari maka kesempatan untuk 

mengaktualisasikan diri akan hilang. Demikian halnya dengan kelemahan-
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kelemahan yang ada pada seseorang, kelemahan yang tidak disadari bukan hanya 

akan merugikan diri sendiri tetapi juga orang lain. 

Pengenalan diri adalah suatu cara untuk membentuk konsep diri. Konsep 

diri merupakan persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri baik secara fisik, psikis, 

moral maupun social (Grinder 1978). Persepsi tersebut merupakan sesuatu yang 

dicitacitakan maupun keadaan yang sesunggunya. Aspek fisik tersebut meliputi 

penilaian tubuh, pakaian, benda miliknya dan lain sebagainya. Aspek sosial meliputi 

bagaimana peranan sosial dalam masyarakat. Sementara aspek moral meliputi nilai 

dan prinsip yang meliputi arti dan arah dalam kehidupan sosial. 

Menurut John Robert Powers (1977),  konsep diri adalah ‘kesadaran dan 

pemahaman terhadap dirinya sendiri yang meliputi ; siapa aku, apa kemampuanku, 

apa kekuranganku, apa kelebihanku, apa perananku, dan apa keinginanku’ Konsep 

diri menjadi dasar perilaku hidup sehari-hari yang disadari. Kesadaran dan 

pemahaman akan dirinya semakin mencerminkan prinsip hidup dan kehidupannya.  

Selanjutnya, menurut Noesjirwan dalam Koentjoro, 1989, pengenalan diri  

merupakan kemampuan seseorang untuk melihat kekuatan dan kelemahan yang ada 

pada dirinya sehingga dapat melakukan respon yang tepat terhadap tuntutan yang 

muncul dari dalam maupun dari luar yang terbentuk dari pengalaman dan interaksi 

dengan lingkungan dan mendapat pengaruh dari orang-orang yang dianggap penting. 

Konsep diri merupakan sistem operasi komputer mental yang mengendalikan apa 

yang kita pikirkan, ucapkan, lakukan dan rasakan. Konsep diri terdiri dari 3 

komponen yang saling mempengaruhi antara satu dengan lainnya yaitu diri ideal 

(self ideal), citra diri (self image) dan harga diri (self esteem). Konsep diri ini akan 

sangat mempengaruhi pengembangan diri seseorang.  

Tingkat Kepercayaan Diri yang dimiliki seseorang dapat mambangun 

konsep diri positif, memperjuangkan keinginan yang positif, mengatasi masalah 

secara positif, memiliki dasar keputusan yang positif, memiliki metode/teladan yang 

positif (menghindari mencari-cari alasan, menggunakan daya kognitif, tidak takut 

gagal, berpenampilan membentuk kepercayaan diri, menyusun catatan mengenai 

sukses yang diperoleh). Sebaliknya tingkat kepercayaan yang negatif dapat 

menyebabkan terbentuknya konsep diri yang negatif, keinginan yang negatif, 

mengatasi masalah secara negatif, memiliki dasar keputusan yang negatif, memiliki 

metode/teladan yang negatif (mencari-cari alasan, menggunakan daya imajinasi, 

takut gagal).  

7.4.2.  Tujuan mengenali diri 

Dengan mengenali diri  diharapkan : 

a. Tumbuh kesadaran seseorang untuk memahami dan mengenali dirinya serta 

mampu mengembangkan kemampuannya. 
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b. Terbentuk sikap dan perilaku percaya diri serta prinsip hidup menuju 

kehidupan yang sejahtera. Sikap dan perilaku percaya diri adalah kemampuan 

mengekspresikan diri atau mengemukakan hak-hak pribadi serta 

mempertahankannya tanpa melanggar hak orang lain 

7.4.3.  Mengapa Konsep Diri Diperlukan 

Setiap orang perlu mengetahui dan memahami dirinya serta mampu 

menumbuhkan dan mengembangkan kemampuannya. Setelah seseorang mengetahui 

dirinya, maka terbentuklah sikap dan perilaku dalam menentukan arah dan prinsip 

hidup yang diinginkan. Seseorang yang mempunyai konsep diri, dapat menilai 

dirinya dalam menjalankan peranan hidup berkeluarga atau dalam masyarakat tanpa 

merasa lebih atau kurang terhadap kemampuan dan bersikap kepada orang lain. 

Perilaku seseorang dalam kehidupan bermasyarakat merupakan faktor yang  

menentukan, dengan demikian ‘konsep diri’ seseorang bukan suatu yang langsung 

jadi, melainkan diperoleh dan dibentuk melalui pendidikan, pengalaman serta 

pengaruh lingkungan.  

7.4.4.  Proses Pembentukan Konsep Diri 

 Belajar mengenali diri sendiri adalah bagian dari proses menemukan 

Aku Sejati (jati diri yang sesungguhnya). Selain itu mengenali diri sendiri juga 

seharusnya merupakan tahap awal dari proses revisi jiwa dan raga, karena tanpa 

mengenali diri sendiri berarti kita tidak mengetahui apa dan bagaimana diri kita ini, 

lalu apa yang mau direvisi supaya lebih baik?  

Ketika lahir seseorang belum memiliki konsep diri. Konsep diri mulai 

berkembang setelah lahir dengan melalui proses penginderaan (sensation) dan 

perasaan (feelings) yang datang dari dalam diri atau dari lingkungan. Pengalaman 

dini terhadap rasa senang, sakit, disenangi, atau ditolak membentuk konsep dasar 

bagi perkembangan konsep diri dimasa yang akan datang. 

Pengetahuan, harapan, dan penilaian yang membentuk konsep diri terutama 

hasil interaksi dengan orang lain. Orang tua merupakan figur yang paling berperan 

dalam pembentukan  konsep diri seseorang. Adapun teman sebaya merupakan figur 

kedua setelah orangtua yang mempengaruhi terhadap konsep diri dan masyarakat 

yang juga berperan dalam pembentukan konsep diri.  

Faktor yang penting dalam pembentukan konsep diri adalah melalui belajar,  

karena konsep diri merupakan produk belajar. Permasalahan yang timbul selama 

proses belajar dapat mengganggu perkembangan konsep diri, apabila ada 

kesenjangan antara pengetahuan, harapan dan penilaian diri.  Permasalahan umum 

yang muncul yaitu, mendapat umpan balik yang tidak tepat dan umpan balik yang 

tidak konsisten. Konsep diri mencakup 3 aspek, yaitu :  

(1) pengetahuan,  
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(2) harapan diri, dan 

(3) penilaian diri. 

Pengetahuan  adalah apa yang kita ketahui tentang diri kita, mencakup, 

 aspek fisiologis (warna kulit, tingi badan, raut muka) 

 aspek psikologis (kognitif : kecerdasan, minat dan bakat; afeksi : ketahanan, 

ketekunan, keuletan kerja, motivasi berprestasi; konasi: kecepatan dan 

ketelitian kerja), 

 aspek psikososial (pikiran, perasaan, dan evaluasi seseorang dalam berinterkasi 

dengan orang lain), 

 aspek psikospiritual (melaksanakan nilai-nilai ajaran agama), 

 aspeks psikoetika dan moral (berkaitan dengan penilaian seseorang terhadap 

moralitas dirinya dan hubungan personal dengan Tuhan dan segala hal yang 

berisfat normatif).  

Harapan merupakan idealisme seseorang terhadap dirinya, yang meliputi 

aspek-aspek fisiologis, psikologis, psikososial, psikospiritual, psikoetika dan moral.  

Penilaian diri merupakan proses perbandingan atau pengukuran antara 

pengetahuan individu terhadap dirinya saat ini  dengan harapan. Hasil perbandingan 

ini menjadi gambaran atas penghargaan diri sendiri : 

- Semakin besar perbedaan antara ‘saya saat ini’ dengan ‘saya seharusnya 

menjadi apa’, berarti semakin rendah penghargaan terhadap dirinya. 

- Semakin seseorang merasa dapat mencapai standar atau harapan-

harapannya, ia akan merasa nyaman dan menyukai dirinya, maka semakin 

tinggi penghargaan terhadap diri sendiri. 

7.4.5.  Konsep Diri Negatif Dan Positif  

Pandangan seseorang terhadap dirinya sendiri bisa berada diantara 2 titik, 

yaitu ; konsep diri negatif sampai konsep diri positif. Dengan mengetahui posisinya, 

seseorang dapat menilai konsep dirinya mengarah kemana. 

 

  Konsep diri  ( - )      Konsep diri ( + ) 

Konsep diri negatif : 

Seseorang dikatakan memiliki konsep diri negatif, apabila :  
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a) Tidak memiliki pengetahuan yang menyeluruh tentang dirinya, ia kurang 

memahami siapa dirinya, apa kelebihan dan kelemahan yang dimilikinya. 

b) Memiliki pandangan tentang dirinya yang terlalu kaku (tidak dapat berubah) 

atau terlalu tinggi/berlebihan. Menolak informasi yang baru (terutama yang 

negatif) tentang dirinya, sehingga orang tersebut sulit untuk mengubah konsep 

diri yang sudah dianggap ‘betul’.  

c) Lebih banyak melihat aspek-aspek kekurangan/kelemahannya dalam dirinya 

daripada aspek-aspek kelebihan/kekuatan yang ia miliki. 

Konsep diri negatif dapat menimbulkan penilaian diri yang negatif pula, 

dimana seseorang merasa sebagai pribadi yang ‘baik’.  Dengan demikian ciri konsep 

diri negatif adalah : kurang pengetahuan tentang diri sendiri, harapan-harapan yang 

tidak realistik dan terlalu tinggi, dan rendahnya penghargaan terhadap diri sendiri.  

Konsep diri positif : 

Seseorang dapat dikatakan mempunyai konsep diri positif apabila : 

a) Memiliki pengetahuan menyeluruh mengenai dirinya, mencakup kelebihan dan 

kelemahan dirinya 

b) Menerima diri apa adanya, apabila ia mempunyai kelebihan ia tidak sombong 

dan apabila ia mempunyai kelemahan tidak kecewa 

c) Memiliki kesadaran yang besar untuk mengubah atau mengurangi aspek dari 

dirinya yang dianggap merugikan. 

Ciri konsep diri positif adalah : memiliki pengetahuan  yang cukup luas 

tentang dirinya, mempunyai harapan yang realistik dan self esteem yang tinggi atau 

penghargaan diri yang sehat. 

7.4.6.  Penerapan Konsep Diri Dalam Kehidupan Sehari-hari 

Dalam bermasyarakat kita menghadapi berbagai sikap dan perilaku yang 

berbeda-beda.  Penerapan konsep diri tergantung kepada dirinya sendiri, antara lain : 

1) Dapat mengenali kelebihan dan kekurangan diri, 

2) Dapat menerima dan mensyukuri kekurangan dan kelebihan diri, 

3) Pandai mengendalikan diri 

4) Tenggang rasa 

5) Berusaha jujur terhadap diri sendiri serta menyadari peranannya. 

Contoh : 

a. Mengambil keputusan tanpa mempelajari dan mempertimbangkan kenyataan 

yang sesungguhnya akan berakibat keputusan yang diambil kurang tepat.  

Dengan kata lain orang yang mempunyai konsep diri positif akan  mengambil 

keputusan tanpa emosional.  
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b. Orang yang mempunyai sifat ‘mau menang sendiri’ (egois) t idak mau merubah 

diri untuk tidak egois.  Orang tersebut tidak mampu merubah dirinya atau 

merubah konsep dirinya yang negatif. 

Konsep diri terbentuk melalui proses dimana seseorang telah dapat 

menemukan jati diri, mengetahui kekuatan dan kelemahan dirinya.  Kemudian 

mampu menerima dirinya sebagai suatu kenyataan.  Dengan kesadaran dan 

penerimaan ini seseorang mampu memperbaiki kekurangan sehingga mempunyai 

konsep diri yang positif.  Untuk mendukung konsep diri tersebut, seseorang perlu 

memiliki sikap percaya diri. Sikap percaya diri merupakan sikap seseorang yang 

memiliki keyakinan teguh akan tindakannya, mampu menyatakan perasaan dan 

pendapatnya tanpa menyakiti perasaan diri sendiri dan perasaan orang lain.  

Seseorang yang bersikap percaya diri mengakui dua hal, yaitu ; (1) dirinya 

mempunyai hak dan perasaan, (2) orang lain juga mempunyai hak dan perasaan. 

Menyadari kedua hal tersebut, seseorang tidak boleh menyakiti perasaan orang lain 

atau melanggar hak orang lain.  Sifat percaya diri mudah dikatakan namun sulit 

dilaksanakan karena umumnya individu kurang yakin pada dirinya masing-masing.  

Sikap tersebut sudah berakar sehingga membutuhkan waktu dan tekad untuk 

merubahnya.  Kita harus berani menyatakan perasaan dan pendapat sepanjang tidak 

menyakiti orang lain.  Pendapat mungkin salah, namun lebih baik dikemukakan 

untuk kemudian dibicarakan dan diperbaiki. Seseorang yang memiliki percaya diri : 

lebih baik bertindak meskipun kemungkinan salah yang kemudian diselesaikan, 

daripada diam menerimanya  dengan bersungut-sungut di belakang (ngomel). 

Joseph Luft dan Harrington Ingham, mengembangkan konsep Johari 

Window sebagai perwujudan bagaimana seseorang berhubungan dengan orang lain 

yang digambarkan sebagai sebuah jendela. „Jendela‟ tersebut terdiri dari matrik 4 

sel, masing-masing sel menunjukkan daerah self (diri) baik yang terbuka maupun 

yang disembunyikan. Keempat sel tersebut adalah daerah publik, daerah buta, 

daerah tersembunyi, dan daerah yang tidak disadari. Keempat gambar dapat dilihat 

sebagai berikut: 
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Gambar 7-5Jendela Johari 

 

WILAYAH TERBUKA (Open) 

Segala aspek dalam diri, seperti tingkah laku perasaan dan pikiran selain 

diketahui oleh diri sendiri juga diketahui orang lain. Jika wilayah ini makin melebar, 

dalam arti dapat memahami orang lain  dan orang lain dapat memahami diri kita, 

maka akan  terjadi komunikasi yang baik. Sebaliknya jika wilayah ini makin 

menyempit berati komunikasi semakin tertutup.  

WILAYAH BUTA (Blind) 

Segala aspek tingkah laku, perasaan dan pikiran diketahui orang lain tapi 

tidak diketahui diri sendiri/tidak disadari diri sendiri. Jika wilayah makin melebar 

dan mendesak wilayah lain, maka akan terjadi kesulitan komunikasi. Wilayah ini 

ada pada tiap manusia dan sulit dihapuskan, kecuali mengurangi dengan cara 

bercermin pada nilai norma dan hukum.  

WILAYAH TERSEMBUNYI/RAHASIA (Hidden) 

Kemampuan yang kita miliki tersembunyi tidak diketahui orang lain Ada 

dua konsep : 

a)  Over Disclosed (terlalu banyak mengungkapkan sesuatu hal yang harus 

disembunykan juga diutarakan), 

b) Under Disclosed (terlalu menyembunyikan sesuatu yang harus dikemukakan) , 

 

WILAYAH TAK DIKENAL(Unknown) 
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Aspek dalam diri tidak dikenal diri sendiri  maupun orang lain.  

Keempat wilayah johari windows adalah satu kesatuan yang terdapat 

dalam  dalam diri setiap orang. Prinsip berfungsinya ke-4 kuadran : 

a) Perubahan dalam satu kuadran akan mempengaruhi kuadran yang lain, 

b) Jika kuadran pertama sangat kecil berarti seseorang tidak memiliki ketrampilan 

dalam berkomunikasi dengan orang lain, 

c) Pembelajaran interpersonal  dapat diartikan bahwa perubahan yang terjadi pada 

satu tempat kuadran akan mempengaruhi kuadran ditempat yang lain.  

Konsep diri merupakan informasi tentang diri seseorang, dan lebih bersifat 

subyektif.  Dalam konsep diri memuat perkiraan mengenai apa yang akan terjadi 

dimasa mendatang, dan berusaha untuk bisa mewujudkannya.  Perkiraan tersebut 

sebenarnya bisa negatif atau kurang tepat, dan seseorang dapat mengubahnya 

sehingga menghasilkan konsep diri yang baru dan menyenangkan.  

7. 5  Rangkuman 

 Konsep diri seseorang adalah jawaban terhadap “siapa saya”  bagaimana 

seseorang melihat dirinya.  Dengan demikian konsep diri merupakan titik pusat 

kesadaran seseorang tentang dirinya. 

 Konsep diri adalah seluruh persepsi tentang “aku” yang berhubungan dengan 

perasaaan, keyakinan, nilai-nilai, kekurangan, kelebihan serta kemampuannya. 

Dengan melatih diri, seseorang akan mencapai tingkat kemantapan dalam 

menentukan peran, dan dapat mengambil keputusan yang selaras, serasi dan 

seimbang dengan keadaan, serta dapat mengembangkan konsep diri. 

 Konsep diri merupakan dasar dari seseorang untuk menilai pengalaman diri 

sendiri serta dasar untuk memperbaiki kekurangan dalam mencapai tujuan yang 

diharapkan, melalui tahapan untuk mengubah konsep diri sebagai berikut : 

a. Tetapkan perubahan yang akan dicapai 

b. Dapatkan umpan balik dari orang lain 

c.  cara pandang terhadap diri sendiri 

d. Perbaiki cara berbicara terhadap diri sendiri 

7. 6  Evaluasi 

1. Apa pengertian pengenalan diri atau konsep diri ? Jelaskan tujuan konsep 

diri ! 

2. Mengapa konsep diri diperlukan ? 

3. Sebutkan perbedaan konsep diri positif dan konsep diri negatif  
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4. Bagaimana proses pembentukan konsep diri ? Bagaimana perubahan konsep 

diri   

5. Bagaimana penerapan konsep diri dalam kehidupan sehari-hari ? 
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LEMBAR PENUGASAN PERSEORANGAN 

Pengenalan diri : 

1 Saya adalah : 

a. …………………………………………………………………………… 

b. …………………………………………………………………………… 

c. …………………………………………………………………………… 

d. …………………………………………………………………………… 

e. …………………………………………………………………………… 

2 Kekuatan atau kelebihan yang saya miliki : 

a. ……………………………………………………………………………. 

b. ……………………………………………………………………………. 

c. ……………………………………………………………………………. 

d. ……………………………………………………………………………. 

e. ……………………………………………………………………………. 

3 Kekuatan diri pribadi saya yang perlu segera dipacu dan ditingkatkan :. 

a.    ……………………………………………………………………………. 

b. ……………………………………………………………………………. 

c. …………………………………………………………………………… 

d. ……………………………………………………………………………. 

4 Tindakan yang sedang dan akan saya lakukan dalam upaya memacu dan 

meningkatkan kekuatan yang saya miliki (nomor 3) : 

    a. …………………………………...…………………………………………. 

b. …………………………………………………………………………….. 

c. …………………………………………………………………………….. 

5 Kelemahan atau kekurangan yang ada pada diri saya adalah : 

a.  ……………………………………………………………………………… 

b.  …………………………………………………………………………….. 

c.  ……………………………………………………………………………... 

d.  ……………………………………………………………………………... 

e.  ……………………………………………………………………………… 

6 Kelemahan diri pribadi saya yang perlu segera diperbaiki adalah : 

   a.   ……………………………………………………………………………. 
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   b.   ……………………………………………………………………………. 

   c.   ……………………………………………………………………………. 

   d   …………………………………………………………………………….. 

   e.  …………………………………………………………………………….. 

7 Tindakan yang sedang dan akan saya lakukan dalam upaya menghilangkan atau 

memperbaiki kelemahan diri pribadi saya (nomor 6) : 

a. ……………………………………………………………………………… 

b. ……………………………………………………………………………… 

c. ……………………………………………………………………………… 

d. ……………………………………………………………………………… 

e. ……………………………………………………………………………… 

8 Apakah anda sudah atau belum puas terhadap apa yang anda miliki saat ini ? 

sebutkan alasan-alasannya. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengenalan terhadap orang lain : 

1 Dia adalah : 

a. …………………………………………………………………………… 

b. …………………………………………………………………………… 

c. …………………………………………………………………………… 

d. …………………………………………………………………………… 

e. …………………………………………………………………………… 
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2 Kekuatan atau kelebihan yang dia miliki : 

a. ……………………………………………………………………………. 

b. ……………………………………………………………………………. 

c. ……………………………………………………………………………. 

d. ……………………………………………………………………………. 

e. ……………………………………………………………………………. 

3 Kekuatan diri pribadi dia yang perlu dipacu dan ditingkatkan :. 

a.    ……………………………………………………………………………. 

b. ……………………………………………………………………………. 

c. …………………………………………………………………………… 

d. ……………………………………………………………………………. 

4 Tindakan yang sebaiknya dia lakukan dalam upaya memacu dan meningkatkan 

kekuatan yang dia miliki (nomor 3) : 

    a. …………………………………...…………………………………………. 

d. …………………………………………………………………………….. 

e. …………………………………………………………………………….. 

5 Kelemahan atau kekurangan yang ada pada dirinya adalah : 

a.  ……………………………………………………………………………… 

b.  …………………………………………………………………………….. 

c.  ……………………………………………………………………………... 

d.  ……………………………………………………………………………... 

e.  ……………………………………………………………………………… 

6 Kelemahan diri pribadinya yang perlu segera diperbaiki adalah : 

   a.   ……………………………………………………………………………. 

   b.   ……………………………………………………………………………. 

   c.   ……………………………………………………………………………. 

   d   …………………………………………………………………………….. 

   e.  …………………………………………………………………………….. 

7 Tindakan apa yang sebaiknya dia lakukan dalam upaya menghilangkan atau 

memperbaiki kelemahan diri nya (nomor 6) : 

a. ……………………………………………………………………………… 
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b. ……………………………………………………………………………… 

c. ……………………………………………………………………………… 

d. ……………………………………………………………………………… 

e. ……………………………………………………………………………… 

8 Menurut saudara apakah dia sudah merasa puas atau belum terhadap dirinya ? 

sebutkan alasan-alasannya. 
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BAB 8 ETIKA DAN BUDAYA AKADEMIK MAHASISWA 

UNIVERSITAS JEMBER 

Mahasiswa merupakan penerus masa depan bangsa. Sebagai sumberdaya 

manusia yang terdidik, mahasiswa diharapkan dapat memberikan pengaruh yang positif 

terhadap pembentukan warga masyarakat sekitarnya sehingga sudah seharusnya 

mahasiswa mencerminkan sikap yang sopan, ramah dan santun dalam berbicara serta 

memikirkan dan mempertimbangkan terlebih dahulu resiko yang ditimbulkan sebelum 

berbuat agar dapat menjadi contoh yang baik terhadap orang lain dan bukan malah 

sebaliknya. 

Etika dan moral merupakan dua hal utama yang mutlak harus dimiliki oleh 

mahasiswa Universitas Jember dalam berpikir, berprilaku, bersikap dan berbicara baik 

didalam kampus maupun diluar kampus. Seseorang dinilai pertama kali dari prilakunya 

atau perangainya terhadap orang lain, apakah dia sopan atau tidak, yang mana dalam 

persaingan global tuntutan pasar kerja terhadap lulusan perguruan tinggi semakin 

mengacu pada Spiritual Quotient (SQ) yang tinggi. Hal ini yang menjadi tolok ukurnya 

adalah akhlak yang baik. Oleh karena itu dalam pembinaan dan pendidikan mahasiswa 

Universitas Jember yang berkarakter harus bisa mengurangi atau bahkan 

menghilangkan prilaku buruk yang selama ini kerap dilakukan oleh mahasiswa seperti: 

(1) Melanggar peraturan kampus  

(2) Melanggar peraturan lalu lintas seperti bersepeda motor tanpa helm 

(3) Sering tidak menghadiri jam kuliah tanpa pemberitahuan 

(4) Terlambat datang ke kelas 

(5) Membuang sampah sembarangan  

(6) Mencoret-coret dinding, meja dan kursi 

(7) Bersikap tidak sopan terhadap dosen 

(8) Mahasiswa saling menghargai tidak pandang senioritas. 

8. 1  Etika Mahasiswa Saat Berinteraksi di Kampus  

Beberapa hal terkait etika yang harus dilakukan oleh mahasiswa Universitas 

Jember di kampus: 

1. Saat Kuliah atau Praktikum, hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki 

ruangan perkuliahan/laboratorium 

2. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari asas-asas 

kepatutan 

3. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat 

mengganggu perkuliahan, ujian atau ketenangan lainnya  
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4. Santun dalam berbicara dan mengeluarkan pendapat  

5. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya 

tidak hadir dalam perkuliahan, tidak plagiarisme ketika membuat karya tulis ilmiah 

dan tidak mencontek ketika ujian 

6. Menjaga kebersihan semua inventaris Universitas Jember seperti ruang kuliah/ 

laboratorium beserta perabotan yang ada di dalamnya dan turut memelihara fasilitas 

peralatan yang dipergunakan untuk layanan mahasiswa 

7. Senantiasa mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja selama beraktivitas di 

laboratorium/bengkel 

8. Dalam pengerjaan tugas/laporan akhir/skripsi harus jujur dan mematuhi etika 

ilmiah dalam penulisan dan menyajikan laporan akhir/skripsi 

9. Menjunjung tinggi kejujuran dan menghindari hal-hal yang bersifat gratifikasi 

kepada dosen maupun pegawai dan tidak melakukan plagiarisme serta tidak 

menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen 

atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses pembimbingan 

tugas/laporan akhir/skripsi 

10. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu  

11. Seorang mahasiswa haruslah menghargai dosennya, bersikap sopan dan punya etika 

yang baik ketika berkomunikasi dan berinteraksi walaupun sikap sopan dan etika 

tidak tercantum di dalam kontrak kuliah mana pun. Namun, hal ini menjadi sesuatu 

yang wajib dan tak boleh ditawar-tawar. Ingat bahwa dosen di kampus adalah guru 

bagi mahasiswa, orang tua kedua bagi mahasiswa dan dari mereka, mahasiswa 

memperoleh banyak ilmu pengetahuan baru yang tidak pernah diketahui 

sebelumnya. Oleh karena itu, sudah sepantasnya mahasiswa menghormati 

dosennya. Bukan hanya itu, sikap sopan santun dan menghargai akan menjadi 

modal atau bekal bagi mahasiswa untuk masa setelah lulus kuliah nanti. Suatu hari 

entah kapan, mahasiswa pasti akan terjun kemasyarakat, punya atasan, kolega, 

teman bisnis, atau bahkan mertua, sehingga bekal sikap sopan santun inilah yang 

bakal memuluskan jalannya dalam semua urusan bersama mereka. Karena potret 

mahasiswa universitas jember oleh masyarakat dinilai pertama kali dari 

perangainya terhadap orang lain, apakah dia sopan atau tidak. 

12. Mahasiswa harus memberi ucapan salam terlebih dahulu ketika bertemu dengan 

dosen di kampus meskipun hanya sekedar sapaan ringan seperti, “ 

assalamu’alaikum, selamat pagi Bu/Pak” Hal tersebut akan mengesankan bahwa 

mahasiswa menghormati dosennya. 

Ingat, sebagai mahasiswa, haruslah yang pertama kali memberi salam, bukan 

karena dosennya gila hormat, tetapi dosen bisa saja tidak mengenali mahasiswanya 

satu-persatu karena jumlah mahasiswa yang diajarnya cukup banyak. Termasuk 

juga ketika keadaan tidak memungkinkan untuk mengucap salam, berikan saja 
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senyuman termanismu kepada mereka. Hal ini yang biasa kita kenal dengan istilah 

“senyum, sapa, salam”. 

13. Adakalanya, karena suatu hal kita harus datang ke rumah dosen, entah untuk 

mengumpulkan tugas, bimbingan skripsi, atau keperluan-keperluan lain yang 

berhubungan perkuliahan. Sebaiknya sebelum memutuskan untuk datang ke 

rumahnya, tanyakan dulu kepada dosennya apakah mereka bersedia ditemui di 

rumah atau tidak, kalau iya, kapan waktu yang paling tepat untuk bertemu.Buat 

dulu perjanjian dengan dosen dan jangan datang secara mendadak. 

8. 2  Etika Mahasiswa Berkomunikasi Melalui Layanan 

Perangkat Komunikasi 

Selain hal-hal di atas, saat ini banyak dosen yang merasa bahwa mahasiswanya 

masih kurang bisa menjaga etika ketika berinteraksi atau berkomunikasi dengan 

mereka, baik berkomunikasi langsung maupun melalui layanan pesan singkat. Setiap 

orang pada dasarnya ingin selalu dihargai, oleh karena itu sikap saling menghargai 

harus dapat diwujudkan dan diterapkan dilingkungan terlebih-lebih lingkungan kampus. 

Berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh mahasiswa Universitas Jember 

ketika berkomunikasi dengan dosen melalui peralatan komunikasi seperti sms, w.a., 

email dan layanan pesan singkat lainnya. 

1. Ketika berkomunikasi dengan dosen melalui pesan singkat sebaiknya diawali 

dengan salam. Mendahului pesan dengan salam adalah wajib hukumnya. 

Jangan ditawar-tawar. Salam tidak perlu panjang-panjang, yang singkat saja 

seperti “Assalamu’alaikum, Selamat Pagi” juga dirasa sudah cukup.  

2. Setelah mengucap salam, hal selanjutnya yang tidak boleh dilupakan adalah 

menyebutkan nama dan identitas , jika memang diperlukan, sebutkan nama 

lengkap beserta kelas dan jurusan. Hal ini perlu, mengingat dosen mengenal 

banyak sekali mahasiswa yang bisa jadi memiliki nama yang sama.  

3. Setelah menyebutkan identitas lalu meenyampaikan ucapan maaf. Permintaan 

maaf di sini bukan berarti mahasiswa punya salah dengan dosennya, tetapi 

maaf disebutkan sebagai bentuk kerendahan hati kita barangkali sudah 

mengganggu waktu sibuknya.  

4. Setelah memberi salam dan menyebut nama, sebutkan dengan jelas apa yang 

menjadi keperluan anda. Lebih baik to the point dan jangan bertele-tele, 

apalagi curhat yang tidak penting. Ingat baik-baik, bahwa dosen punya 

kesibukan lain yang harus dikerjakan, bukan hanya mengurus mahasiswanya.  

5. Setelah menyebutkan apa keperluanmu, hal selanjutnya yang tidak boleh 

dilewatkan ketika mengirim pesan kepada dosen adalah berterima kasih. Ya, 

sama seperti salam, terima kasih pun wajib hukumnya.  



 

176 PEDOMAN PK2 DAN P2MABA|  

 

6. Hal terakhir yang perlu diperhatikan baik-baik ketika mengirim pesan adalah 

waktu yang tepat. Ketika hendak mengirim pesan atau menelepon dosen, 

perhatikan apakah kita menghubungi beliau di waktu yang tepat. Sebaiknya, 

hindari mengirim SMS atau menelepon dosen pada jam-jam seperti makan 

siang, malam hari, atau jam istirahat.  

7. Kemudian setelah pesan dikirim, jangan sekali-kali memaksa untuk cepat 

dibalas . Salah satu hal yang paling mengganggu dosen adalah ketidaksabaran 

mahasiswa ketika pesannya tak kunjung dibalas dosen. Karena ketidaksabaran 

tersebut, si mahasiswa akhirnya mengirim pesan kepada dosen sampai berkali-

kali. Sikap tidak sabar itu justru akan membuat dosen semakin enggan 

menanggapinya.  

8. Sebaiknya, hindari menanyakan hal-hal yang sepele melalui SMS, kurangilah 

kebiasaan anda mengirim SMS kepada dosen hanya untuk menanyakan hal-hal 

sepele seperti, “Pak, besok kuliah jam berapa?”, “Pak, besok jadi kuis 

nggak?”. Hindari juga pertanyaan yang kurang etis seperti,  “Pak, lagi dimana 

sekarang? Saya mau bimbingan.” “Pak, hari ini ke kampus nggak?” “Bapak, 

posisi di mana sekarang? Saya tunggu di kampus ya, saya mau minta tanda 

tangan proposal.”  SMS di atas rasanya sama sekali tidak mencerminkan sopan 

santun atau tata krama dari mahasiswa kepada dosennya. Hal inilah yang 

membuat banyak dosen malas merespon mahasiswanya. Penyebabnya ya 

karena mahasiswa itu sendiri. Pesan yang baik seperti, “Selamat pagi, Bapak. 

Saya Tono, mahasiswa Matematika semester VI. Mohon maaf, kapan kira-kira 

Bapak ada waktu, ya? Saya mau minta bimbingan proposal. Terima kasih.” 

Nah, bagaimana dengan contoh SMS di atas? Terasa lebih menyejukkan 

bukan? 

9. Bila kondisi tertentu tidak dapat dilakukan bimbingan pada waktu yang telah 

disepakati dikarenakan kesibukan dosen ada kalanya membuat mahasiswa 

terpaksa mengundur waktu untuk bimbingan atau semacamnya. Biasanya sih 

dosen akan memberikan kompensasi waktu dengan menggeser jadwalnya ke 

hari lain. Nah, waktu memutuskan untuk membuat perjanjian, sesuaikan saja 

dengan jadwal dosen, bukan dosen yang menyesuaikan dengan jadwal anda. 

Ingat, berkorban sedikit tidak apa-apa, kan semua demi kepentingan anda juga? 

Kemudian ketika membuat janji dengan dosen, jangan terlalu usil dengan 

sedikit-sedikit tanya, “Sudah sampai mana, Pak?”, “Hari ini jadi bimbingan 

kan, Pak?” dan semacamnya, karena hal ini akan membuat dosen merasa 

diteror. 
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BAB 9 WAWASAN KEBANGSAAN DAN BELA NEGARA 

 
Fenomena yang terkait dengan eksistensi jati diri bangsa dan kehidupan 

berbangsa dan bernegara dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), 

khususnya di kalangan generasi muda dewasa ini sangat memprihatinkan. Mahasiswa 

sebagai salah satu komponen bangsa memiliki posisi strategis dalam rangka tetap 

tegaknya NKRI yang mentalnya perlu dipersiapkan secara baik. Kegiatan PK2 

merupakan salah satu program untuk mempersiapkan mental generasi muda kader 

penerus bangsa yang diharapkan mampu mempertahankan eksistensi NKRI. Dalam 

rangka pembinaan generasi muda penerus bangsa itulah, maka penyajian materi Wawasan 

Kebangsaan dan Bela Negara ini dipandang perlu, terutama yang berkaitan dengan 

bagaimana seharusnya mahasiswa bersikap dan beretika dalam pergaulan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, perlu dijelaskan: latar 

belakang, tujuan, dan wawasan kebangsaan lebih dulu, kemudian penjelasan tentang: 

wawasan kebangsaan dan bela negara serta implementasi bela negara dalam kehidupan 

sehari-hari. 

9. 1  Latar Belakang 

Pemerintah Republik Indonesia dewasa ini sedang berusaha untuk menumbuhkan 

dan membangun karakter bangsa. Hal tersebut disebabkan oleh sikap bangsa Indonesia 

yang sudah mengalami fase distorsi dalam memahami dan mengimplementasikan 

wawasan kebangsaan. Di samping itu, warga bangsa kalangan pemuda sudah mengalami 

disorientasi terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD NRI 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka 

Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah telah 

memprogramkan pendidikan karakter yang ditempatkan sebagai landasan untuk 

mewujudkan visi pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, 

bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila . Hal 

tersebut sekaligus menjadi upaya untuk mendukung perwujudan cita-cita sebagaimana 

diamanatkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945.  

Sejalan dengan kondisi di atas, berbagai persoalan yang dihadapi oleh bangsa kita 

dewasa ini makin mendorong semangat dan upaya Pemerintah untuk memprioritaskan 

pendidikan karakter sebagai dasar pembangunan pendidikan. Semangat itu secara implisit 

ditegaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-

2025, yang dalam hal tersebut Pemerintah menjadikan pembangunan karakter sebagai 

salah satu program prioritas pembangunan nasional.  

Upaya pembentukan karakter sesuai dengan budaya bangsa ini tentu tidak 

semata-mata hanya dilakukan di sekolah melalui serangkaian kegiatan belajar- mengajar 



 

178 PEDOMAN PK2 DAN P2MABA |  

 

dan luar sekolah, akan tetapi juga melalui pembiasaan (habituasi) dalam kehidupan, 

seperti: religius, jujur, disiplin, toleran, kerja keras, cinta damai, tanggung jawab, dan 

sebagainya. Pembisaan itu bukan hanya mengajarkan pengetahuan tentang hal-hal yang 

benar dan salah, akan tetapi juga mampu merasakan terhadap nilai yang baik dan tidak 

baik, serta bersedia melakukannya dari lingkup terkecil seperti keluarga sampai dengan 

cakupan yang lebih luas di masyarakat. Nilai-nilai tersebut perlu ditumbuhkembangkan 

oleh peserta didik yang pada akhirnya akan menjadi cerminan hidup bangsa Indonesia. 

Oleh karena itu, sekolah/kampus memiliki peranan yang besar dalam pengembangan 

pendidikan karakter, karena peran sekolah/kampus sebagai pusat pembudayaan melalui 

pendekatan pengembangan budaya sekolah (school culture) (dalam Panduan Pendidikan 

Karakter, Kemendiknas  Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum dan 

Perbukuan, 2011:1). 

Dalam rangka mendukung program Pemerintah di atas, Universitas Jember 

(UNEJ) berusaha pula menjaga Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara yang 

diimplementasikan dalam Pengenalan Kehidupan Kampus (PK2) bagi mahasiswa baru 

dengan tetap memperhatikan fungsi dan tujuan pendidikan nasional, yaitu pendidikan 

nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.   

Untuk menunjang tujuan di atas, UNEJ menyelenggarakan pembelajaran 

berdasarkan (1) Surat Keputusan Dirjen Dikti DeWDiknas RI Nomor 43/Dikti/Kep/2006 

tentang Rambu-rambu Pelaksanaan Kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian di 

Perguruan Tinggi; (2) Edaran Dirjen Dikti Nomor 914/E/T/2011 tentang Penyelenggaraan 

Perkuliahan Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi; (3) Deklarasi Pimpinan Perguruan 

Tinggi untuk Perwujudan Empat Pilar Kebangsaan; (4) Deklarasi Pimpinan Perguruan 

Tinggi  tentang Anti Nyontek dan Plagiat sehingga dituntut/wajib menyelenggarakan 

kelompok Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) yang terdiri atas matakuliah: 

Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendididikan Kewarganegaraan (PKn), dan 

Bahasa Indonesia untuk dimasukkan ke dalam Kurikulum Inti pada setiap program studi.  

Berdasarkan uraian di atas, dalam bab ini akan dijelaskan tentang apa tujuan 

penyajian materi, negara dan fungsinya, konsep wawasan kebangsaan dan bela negara, 

serta hal-hal lain yang relevan dan dapat memperkaya khazanah berpikir mahasiswa 

tentang bagaimana seharusnya bersikap dan berkarya untuk Indonesia Raya. Penyajian 

materi untuk PK2 Tahun 2017 ditambah dan dikembangkan sesuai dengan tuntutan 

perkembangan kebutuhan dalam dunia pendidikan tinggi. 
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9. 2  Tujuan 

Tujuan penyajian materi Bab 9 dalam kegiatan PK2 adalah sebagai upaya 

membangun karakter bangsa melalui pendidikan, yaitu pendidikan nilai, pendidikan budi 

pekerti, pendidikan moral, dan pendidikan watak yang bermaksud mengembangkan 

kemampuan seluruh warga kampus, utamanya mahasiswa baru, sebagai generasi muda 

penerus masa depan bangsa untuk menjaga tegaknya wawasan kebangsaan dan sadar bela 

negara serta tetap mempunyai semangat membara dalam mempertahankan  Pancasila, 

UUD  NRI 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pada gilirannya mereka dapat 

mengimplementasikan nilai-nilai positif dalam kehidupan kampus dan kehidupan sehari-

hari sebagai warga negara Indonesia. 

Upaya untuk dapat mencapai tujuan tersebut dapat ditempuh dengan  

mengembangkan metode Refleksi Rutin (Apperception). Metode tersebut digunakan oleh 

Indonesia Heritage Fundation dalam membumikan pendidikan karakter. Wujud refleksi 9 

pilar karakter sebagai berikut. 

1. Cinta Tuhan dengan segenap ciptaan-Nya. 

2. Tanggung jawab, kedisiplinan, dan kemandiriaan. 

3. Kejujuran/amanah dan kearifan. 

4. Hormat dan santun. 

5. Dermawan, suka menolong, dan gotong-royong/kerja sama. 

6. Percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. 

7. Kepemimpinan dan keadilan. 

8. Baik dan rendah hati.  

9. Toleransi, kedamaian, dan kesantunan. 

 

9. 3  Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)  

9.3.1.  Pengertian NKRI 

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu negara yang berdaulat 

penuh berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 yang ingin mewujudkan suatu keadaan 

bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Republik Indonesia merupakan Negara 

kesatuan. Negara kesatuan yang dipilih adalah Negara dengan sistem desentralisasi, 

kepada daerah diberikan kesempatan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya 

sendiri. Selanjutnya, dapat ditegaskan bahwa pemerintah daerah menjalankan otonomi 

seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan 

sebagai urusan pemerintah pusat. Secara teoretis, asas desentralisasi didasari oleh 

keinginan menciptakan tiga hal, yaitu: 
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a. demokrasi, diharapkan akan menciptakan demokrasi melalui partisipasi 

masyarakat lokal; 

b. pemerataan,  diharapkan akan mendorong tercapainya pemerataan 

pembangunan, terutama di daerah pedesaan di mana sebagian besar 

masyarakat tinggal/berdiam; dan 

c. efisiensi, dapat meningkat karena jarak antara pemerintah lokal dengan 

masyarakat menjadi lebih dekat,  penggunaan sumber daya digunakan saat 

dibutuhkan, dan masalah diidentifikasi oleh masyarakat lokal. 

Di dalam kata atau singkatan NKRI, terdapat empat unsur pokok yang 

menentukan makna yang terkandung di dalamnya. Keempat unsur tersebut 

adalah negara, kesatuan, republik, dan Indonesia. Keempat unsur ini secara eksplisit 

dan tegas menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara kesatuan sekaligus negara 

republik. Hal ini menunjukan bahwa ‘Indonesia’ merupakan negara yang berbentuk 

‘republik’ (baca Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (1)). 

 Sebagai negara kesatuan, Indonesia    tidak terbagi-bagi menjadi negara 

bagian. Kendatipun memiliki wilayah yang terbagi kedalam provinsi yang masing-

masing memiliki pemerintah daerah sendiri, Indonesia    tidak terbelah-belah menjadi 

unit-unit pemerintah yang berdiri sendiri dan terlepas dari pemerintah yang berdiri 

sendiri dan terlepas dari pemerintah pusat. Walaupun memiliki keanekaragaman 

agama, suku, kebudayaan dan sebagainya, Indonesia juga tidak tersekat-sekat dalam 

kehidupan kelompok yang eksklusif dan menyendiri. Pengaturan dan pengadilan 

kehidupan berbangsa dan bernegara di Indones ia di pegang oleh pemerintah pusat 

yang memilikikedaulatan keluar dan kedalam. 

Kendatipun Pemerintah Pusat memegang kendali utama kehidupan berbangsa 

dan bernegara, dalam pengaturan urusan kehidupan warga negara tidak terjadi 

penumpukan dan monopoli wewenang oleh pemerintah pusat.  Pemerintah pusat tidak 

mendominasi serta mengambil alih segala persoalan serta tidak pula memegang semua 

kegiatan pembangunan di seluruh wilayah negara. Namun, pemerintah hanya 

mengatur persoalan-persoalan lain yang strategis nas ional. Adapun persoalan-

persoalan lain yang terkait dengan kepentingan daerah, penanganannya diserahkan 

kepada pemerintah dan masyarakat daerah. 

Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralasi bukanlah semata-mata menjadi 

ajang bagi-bagi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemrerintah daerah dalam 

kerangka NKRI. Akan tetapi, pelaksanaannya, dimaksudkan untuk memperkuat NKRI 

itu sendiri. Otonomi daerah dan desentralasi, diantaranya, di maksudkan untuk 

memperkuat pelaksanaan demokrasi, memberdayakan potensi daerah, dan 

mempercepat pembangunan di daerah-daerah sehingga pemerintah kesejaterahan di 

seluruh wilayah negara di harapkan  akan lebih cepat dan akan mudah di capai. Jika 

hal ini terwujud, dengan sendirinya NKRI akan lebih terjaga kekukuhannya dan 
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keutuhannya karena kesejaterahan menjadi faktor pokok terciptanya kemantapan 

stabilitas, keamanan dan ketertiban. 

 

9.3.2.  Tujuan Negara 

Setiap negara memiliki tujuan hidup.Tujuan negara lazim tercantum dalam 

konstitusi masing-masing negara. Tujuan hidup setiap negara  berbeda-beda, sejalan 

dengan ideologi dan falsafah hidupnya masing-masing. NKRI, sejak awal 

pembentukkannya, sudah memiliki tujuan yang jelas,dan permanen. Tujuan NKRI 

dirumuskan oleh para pendiri negara pada masa perjuangan meraih kemerdekaan serta 

kemudian ditetapkan dalam konstitusi negara pada awal kemerdekaan. Seperti 

tercantum dalam Pembukaan UUD NRI 1945, alinea keempat, lebih jelas tujuan 

negara tersebut sebagai berikut: 

a. melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah Indonesia, 

b. memajukan kesejahteraan umum, 

c. mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

d. ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi, dan keadilan sosial. 

Tujuan tersebut masih bersifat umum atau global. Untuk mewujudkan dalam 

kehidupan nyata sehari-hari, tujuan-tujuan tersebut hendak dicapai melalui 

pelaksanaan pembangunan nasional. Oleh sebab itu, lebih terperinci, tujuan negara 

dapat dilihat pada tujuan setiap priode pembangunan nasional yang dilakukan oleh 

pemerintah. Pada dasarnya tujuan negara seperti yang tercantum dalam Pembukaan 

UUD NRI 1945,  adalah tujuan dasar atau tujuan pokok bernegara yang senantiasa 

harus dijaga  kelanjutan dan konstitusi pencapaiannya.Seperti sudah disinggung di 

muka tujuan tersebut bersifat permanen. Oleh karena itu, visi , misi, strategi dan 

agenda bangunan nasional yang dilaksanakan  oleh setiap pemerintah yang meminpin 

negara Indonesia    tidak dibenarkan keluar dari tujuan dasar atau tujuan pokok 

tersebut. 

9.3.3.  Fungsi NKRI 

Fungsi adalah peranan yang dijalankan atau dimainkan. Fungsi terkait dengan 

tujuannya. Konkretnya, fungsi dilakukan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. 

Demikian, NKRI memiliki sejumlah fungsi karena NKRI juga memiliki tujuan. 

Fungsi-fungsi NKRI dijalankan untuk mencapai tujuan-tujuan NKRI. Sebagaimana 

lazimnya negara, NKRI mengemban fungsi-fungsi untuk mencapai tujuan-tujuan 

hidup bernegara seperti yang di cenangkan pada awal pembentukan negara dan di 

tetapkn dalam konstitusi. Fungsi NKRI sendiri tentunya tidak dapat di lepaskan dari 

fungsi negara secara umum. Funsi-fungsi umum negara, dan kiranya relavan pula 

sebagai NKRI, dapat kita simak berikut ini.  
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Dimuka sudah dijelaskan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan 

dengan bentuk republik. Hal ini di perkuat dengan  sistem pemerintahan 

presidensialdan adanya konstitusi tertulis yaitu UUD 1945. Setiap negara terlepas 

ideologinya, menyelenggarakan beberapa fungsi pokok sebagai berikut. 

a) Melaksanakan penertiban, untuk mencapai tujuan bersama dan mencegah 

bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus melaksanakan penertiban. 

Negara bertindak sebagai stabilisotar. 

b) Mengusahakan kesejahterahan dan kemakmuran rakyat, hal ini sangat penting 

terutama bagi negara baru. Dalam pandangan ini, di Indonesia    tercermin dalam 

usaha pemerintah untuk membangun melalui program pembangunan nasional.  

c) Pertahanan, hal ini di perlukan untuk menjaga kemungkinan adanya serangan dari 

luar. Oleh karena itu, negara di lengkapi oleh alat-alat pertahanan. 

d) Menegakkan keadilan, fungsi ini dilaksanakan melalui badan peradilan 

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai tujuan negara, kita haru memandang 

sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerjasama untuk mengejar beberapa tujuan 

bersama. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara adalah menciptakan 

kebahagiaan bagi rakyatnya. Adapun menurut Roger Soltou, tujuan negara adalah 

memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas 

mungkin. Harold J. Laski menyatakan tujuan negara adalah menciptakan keadaan 

dimana rakyat dapat mencapai keinginan-keinginan mereka secara maksimal. Sarjana 

lain seperti Charles E. Merriam menyebutkan lima fungsi negara adalah keamanan 

ekstern, ketertiban intern, keadilan, kesejahterahan umum, dan kebebasan. 

 Negara yang berhalauan Marxisme-Leninisme bertujuan untuk membangun 

masyarakan komunis, sehingga bonum publicum  selalu ditafsirkan dalam langka 

tercapainya masyarakat komunis. Tafsiran ini memengaruhi fungsi-fungsi dibidang 

kesejahteraan dan keadilan. Negara dianggap sebagai alat untuk mencapai komuninme 

dalam arti segala alat kekuasaannya harus dikerahkan untuk mencapai tujuan itu. 

Begitu pula fungsi negara dibidang kesejahteraan dan keadilan (termasuk hak-hak 

asasi warga negara), terutama ditekankan pada aspek kolektifnya, dan sering 

mengorbankan aspek perseorangannya. 

 Negara sebagai suatu organisasi harus mempunyai tujuan tertentu untuk 

mengarahkan segala kegiatan. Tujuan negara sangat penting karena segala sesuatu 

dalam negara akan di arahkan untuk mencapai tujuan negara. Tujuan negara mengikuti 

teori-teori berikut.  

a. Untuk memperoleh kekuasaan semata-mata. 

Penganjur atau tokoh teori ini adalah Shang Yang atau Nicollo Machciavelli, yang 

disebut Lord Shang, berkeyakinan membedakan negara dengan rakyat sebagai 

kekuatan yang satu dengan yang lain berbalik. Maksudnya, apabila rakyat kuat dan 

kaya raya, negara akan lemah. Namun, negara yang benar yang dituju sebaliknya, 

yaitu melemahkan rakyat supaya negara kuat. Budaya merupakan suatu 



 

| WAWASAN KEBANGSAAN DAN BELA NEGARA 183 

 

penghambat sehingga harus di binasakan. Nicollo Machciavelli dalam mewujudkan 

caranya agak unik karena di luar organisasi kekuasaan di tetapkan pula tujuan 

kehormatan dan kebahagiaan orang-orang italia. 

b. Untuk mencapai perdamaian dunia  

Teori ini di kemukakan oleh Dante Alleghiere dalam bukunya yang berwujud De 

Monarchi Libri atau Kerajaan Dunia. Menurut pendapatnya, semua negara harus 

membentuk suatu negara di bawah satu raja atau kaisar atau imperium. Jadi, agar 

perdamaian tercapai perlu di atur di bawah satu undang-undang. 

c. Untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia 

Teori ini dikemukakan oleh Immanuel Kant. Menurut ajarannya, warga negara dan 

pemerintah merupakan subjek hukum sebagai pendukung penuh hak dan 

kewajiban. Jadi, pemerintah tidak boleh memperlakukan rakyat sebagai objek yang 

tidak berhak dan tidak berkemauan, apalagi menjajah sebagai budak. Kant 

antiabsolutisme dan menghargai sekali serta penuh simpati terhadap pemikiran 

teori J.J Rousseau. Ia membangun negara hukum secara hukum alam artinya, ia 

menerima pendapat dan persetujuan masyarakat, yaitu persetujuan untuk 

membentuk negara. Demikian dengan, kant harus mau menerina dan menghargai 

hak-hak rakyat. 

9. 4  Wawasan Kebangsaan 

Wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri 

dari segala bentuk penjajahan, seperti penjajahan oleh Portugis, Belanda, Inggris, dan 

Jepang. Perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat lokal ternyata tidak 

membawa hasil, karena belum adanya persatuan dan kesatuan, sedangkan di sisi lain 

kaum colonial terus menggunakan politik “devide et impera”. Kendati demikian, catatan 

sejarah perlawanan para pahlawan itu telah membuktikan kepada kita tentang semangat 

perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam dalam usaha mengusir penjajah 

dari Nusantara. 

Dalam perkembangan berikutnya, muncul kesadaran bahwa perjuangan yang 

bersifat nasional, yakni perjuangan yang berlandaskan persatuan dan kesatuan dari 

seluruh bangsa Indonesia akan mempunyai kekuatan yang nyata. Kesadaran tersebut 

kemudian mendapatkan bentuk dengan lahirnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 

Mei 1908 yang merupakan tonggak awal sejarah perjuangan bangsa yang bersifat 

nasional itu, yang kemudian disusul dengan lahirnya gerakan-gerakan kebangsaan di 

bidang politik, ekonomi/perdagangan, pendidikan, kesenian, pers dan kewanitaan. 

Tekad perjuangan itu lebih tegas lagi dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 

dengan ikrar “Satu Nusa, Satu Bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa 

Indonesia”. Wawasan kebangsaan tersebut kemudian mencapai satu tonggak sejarah, 
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bersatu padu memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam 

perjalanan sejarah itu telah timbul pula gagasan, sikap, dan tekad yang bersumber dari 

nilai-nilai budaya bangsa serta disemangati oleh cita-cita moral rakyat yang luhur. Sikap 

dan tekad itu adalah pengejawantahan dari satu Wawasan Kebangsaan. 

Konsep kebangsaan merupakan hal yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. 

Dalam kenyataannya konsep kebangsaan itu telah dijadikan dasar negara dan ideologi 

nasional yang terumus di dalam Pancasila sebagaimana terdapat dalam Alinea IV 

Pembukaan UUD 1945. Konsep kebangsaan itulah yang membedakan bangsa Indonesia 

dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. 

Dorongan yang melahirkan kebangsaan kita bersumber dari perjuangan untuk 

mewujudkan kemerdekaan, memulihkan martabat kita sebagai manusia. Wawasan 

kebangsaan Indonesia menolak segala diskriminasi suku, ras, asal-usul, keturunan, warna 

kulit, kedaerahan, golongan, agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

kedudukan maupun status sosial. Konsep kebangsaan kita bertujuan membangun dan 

mengembangkan persatuan dan kesatuan. 

Pada zaman Kebangkitan Nasional 1908 yang dipelopori oleh Budi Utomo 

menjadi tonggak terjadinya proses Bhineka Tunggal Ika. Berdirinya Budi Utomo telah 

mendorong terjadinya gerakan-gerakan atau organisasi-organisasi yang sangat majemuk, 

baik di pandang dari tujuan maupun dasarnya. Dengan Sumpah Pemuda, gerakan 

Kebangkitan Nasional, khususnya kaum pemuda berusaha memadukan kebhinnekaan 

dengan ketunggalikaan. Kemajemukan, keanekaragaman seperti suku bangsa , adat 

istiadat, kebudayaan, bahasa daerah, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa tetap ada dan dihormati.  

Wawasan kebangsaan Indonesia tidak mengenal adanya warga negara kelas satu, 

kelas dua, mayoritas atau minoritas. Hal ini antara lain dibuktikan dengan tidak 

dipergunakannya bahasa Jawa misalnya, sebagai bahasa nasional tetapi justru bahasa 

melayu yang kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia. 

Derasnya pengaruh globalisasi, bukan mustahil akan memporak porandakan adat 

budaya yang menjadi jati diri kita sebagai suatu bangsa dan akan melemahkan paham 

nasionalisme. Paham nasionalisme adalah suatu paham yang menyatakan bahwa loyalitas 

tertinggi terhadap masalah duniawi dari setiap warga bangsa ditunjukan kepada negara 

dan bangsa. 

Meskipun dalam awal pertumbuhan nasionalisme diwarnai oleh slogan yang 

sangat terkenal, yaitu: liberty, equality, fraternality, yang merupakan pangkal tolak 

nasionalisme yang demokratis, namun dalam perkembangannya nasionalisme pada setiap 

bangsa sangat diwarnai oleh nilai-nilai dasar yang berkembang dalam masyarakatnya 

masing-masing, sehingga memberikan ciri khas bagi masing-masing bangsa. 

Wawasan kebangsaan Indonesia menjadikan bangsa yang tidak dapat mengisolasi 

diri dari bangsa lain yang menjiwai semangat bangsa bahari yang terimplementasikan 

menjadi wawasan nusantara bahwa wilayah laut Indonesia adalah bagian dari wilayah 

http://demokrasipancasilaindonesia.blogspot.com/2015/03/wawasan-kebangsaan-pengertian-makna.html
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negara kepulauan yang diakui dunia. Wawasan kebangsaan merupakan pandangan yang 

menyatakan negara Indonesia merupakan satu kesatuan dipandang dari semua aspek 

sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia dalam mendayagunakan konstelasi Indonesia, 

sejarah dan kondisi sosial budaya untuk mengejawantahan semua dorongan dan 

rangsangan dalam usaha mencapai perwujudan aspirasi bangsa dan tujuan nasional yang 

mencakup kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, kesatuan 

pertahanan keamanan (Suhady dan Sinaga, 2006).  

Wawasan kebangsaan Indonesia yang menjadi sumber perumusan kebijakan 

desentralisasi pemerintahan dan pembangunan dalam rangka pengembangan otonomi 

daerah harus dapat mencegah disintegrasi / pemecahan negara kesatuan, mencegah 

merongrong wibawa pemerintah pusat, mencegah timbulnya pertentangan antara 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Melalui upaya tersebut diharapkan dapat 

terwujud pemerintah pusat yang bersih dan akuntabel dan pemerintah daerah yang 

tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan daya saing yang sehat antar daerah 

dengan terwujudnya kesatuan ekonomi, kokohnya kesatuan politik, berkembangnya 

kesatuan budaya yang memerlukan warga bangsa yang kompak dan bersatu dengan ciri 

kebangsaan, netralitas birokrasi pemerintahan yang berwawasan kebangsaan, sistem 

pendidikan yang menghasilkan kader pembangunan berwawasan kebangsaan. 

Wawasan kebangsaan Indonesia memberi peran bagi bangsa Indonesia untuk 

proaktif mengantisipasi perkembangan lingkungan stratejik dengan memberi contoh bagi 

bangsa lain dalam membina identitas, kemandirian dan menghadapi tantangan dari luar 

tanpa konfrontasi dengan meyakinkan bangsa lain bahwa eksistensi bangsa merupakan 

aset yang diperlukan dalam mengembangkan nilai kemanusiaan yang beradab (Sumitro 

dalam Suhady dan Sinaga, 2006). Akhirnya, bagi bangsa Indonesia, untuk memahami 

bagaimana wawasan kebangsaan perlu memahami secara mendalam falsafah Pancasila 

yang mengandung nilai-nilai dasar yang akhirnya dijadikan pedoman dalam bersikap dan 

bertingkah laku yang bermuara pada terbentuknya karakter bangsa. 

9.4.1.  Pengertian Wawasan Kebangsaan Indonesia 

Istilah Wawasan Kebangsaan terdiri atas dua suku kata yaitu “Wawasan” dan 

“Kebangsaan”. Secara etimologis istilah “wawasan” berarti: (1) hasil mewawas, 

tinjauan, pandangan dan dapat juga berarti (2) konsepsi cara pandang. Wawasan 

Kebangsaan sangat identik dengan Wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa 

Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan 

Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan 

(Suhady dan Sinaga, 2006).  

“Kebangsaan” berasal dari kata “bangsa” yang berarti kelompok masyarakat 

yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan 

sendiri. Sedangkan “kebangsaan” mengandung arti (1) ciri-ciri yang menandai 

golongan bangsa, (2) perihal bangsa; mengenai (yang bertalian dengan) bangsa, (3) 

http://demokrasipancasilaindonesia.blogspot.com/2015/03/wawasan-kebangsaan-pengertian-makna.html
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kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Dengan demikian wawasan 

kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan 

kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Prof. Muladi, Gubernur Lemhannas RI, 

meyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia 

mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah 

dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesatuan 

atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural 

mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, 

kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. 

Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi 

geografis negara, sejarah, sosio-budaya, ekonomi dan politik serta pertahanan 

keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Wawasan 

kebangsaan menentukan bangsa menempatkan diri dalam tata berhubungan dengan 

sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia internasional. 

Wawasan kebangsaan mengandung komitmen dan semangat persatuan untuk 

menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan menghendaki 

pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan masa mendatang serta 

berbagai potensi bangsa. 

Wawasan kebangsaan dapat juga diartikan sebagai sudut pandang/cara 

memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk 

memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa dalam memandang dirinya dan 

bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan 

lingkungan eksternal (Suhady dan Sinaga, 2006).  

Dengan demikian dalam kerangka NKRI, wawasan kebangsaan adalah cara 

kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam 

mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai 

kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan, dengan 

berpedoman pada falsafah Pancasila dan UUD 1945 atau dengan kata lain bagaimana 

kita memahami Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan POLEKSOSBUD dan 

HANKAM. 

 

1. Makna Wawasan Kebangsaan Indonesia 

Wawasan Kebangsaan bagi bangsa Indonesia memiliki makna sebagai 

berikut.  

a. Wawasan kebangsaan mengamanatkan kepada seluruh bangsa agar 

menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa 

dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 

b. Wawasan kebangsaan mengembangkan persatuan Indonesia sedemikian rupa 

sehingga asas Bhinneka Tunggal Ika dipertahankan. 
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c. Wawasan kebangsaan tidak memberi tempat pada patriotisme yang licik;  

d. Dengan wawasan kebangsaan yang dilandasi oleh pandangan hidup Pancasila, 

bangsa Indonesia telah berhasil merintis jalan menjalani misinya di tengah-

tengah tata kehidupan di dunia. 

e. NKRI yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur bertekad untuk 

mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera lahir batin, sejajar 

dengan bangsa lain yang sudah maju.  

 

2. Nilai Dasar Wawasan Kebangsaan 

Nilai Wawasan Kebangsaan yang terwujud dalam persatuan dan 

kesatuan bangsa memiliki enam dimensi yang bersifat mendasar dan 

fundamental, yaitu:  

a. penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia sebagai makhluk ciptaan 

Tuhan Yang Maha Esa; 

b. tekad bersama untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas, merkeka, dan 

besatu; 

c. cinta akan tanah air dan bangsa 

d. demokrasi atau kedaulatan rakyat; 

e. kesetiakawanan sosial; dan 

f. masyarakat adil-makmur. 

9. 5  Bela Negara 

9.5.1.  Pentingnya Pembelaan Negara 

Pada bagian ini disajikan pentingnya usaha pembelaan negara. Materi ini 

penting dipahami agar setiap warga negara khususnya mahasiswa memiliki 

pemahaman, kesadaran dan kemauan berpartisipasi  dalam usaha pembelaan negara. 

Apa yang dimaksud usaha pembelaan negara? Pernahkah kalian melihat atau meraba 

wujud negara? Tentu kalian sulit melihat atau meraba wujud negara, karena negara 

bersifat abstrak (in abstracto). Namun demikian, untuk mengetahui wujud negara 

dapat  kita telusuri dari unsur-unsur negara seperti penduduk, wilayah, pemerintah, 

dan pengakuan. Unsur-unsur itulah yang mesti kita bela. 

Dalam UUD NRI 1945 memang tidak dijelaskan pengertian usaha pembelaan 

negara. Untuk mengetahui hal tersebut, dapat dilihat dalam Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Istilah yang digunakan 

dalam undang-udang tersebut bukan ”usaha pembelaan negara” tetapi digunakan 

istilah lain yang mempunyai makna sama yaitu ”upaya bela negara”.Dalam penjelasan 

tersebut ditegaskan bahwa upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara 
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yang  dijiwai oleh kecintaannya kepada  NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 

NRI 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. 

Berdasarkan pengertian upaya bela negara di atas, apakah kalian pernah ikut 

serta dalam usaha pembelaan negara?  Apabila kalian pernah ikut serta menjaga 

wilayah negara termasuk wilayah lingkungan sekitar dari gangguan atau ancaman 

yang membahayakan keselamatan bangsa dan negara berarti kalian sudah 

berpartisipasi   dalam usaha pembelaan negara. Demikian pula sikap hormat terhadap 

bendera, lagu kebangsaan, dan menolak campur tangan pihak asing terhadap 

kedaulatan NKRI menunjukkan suatu sikap dalam usaha pembelaan negara. Mengapa 

usaha pembelaan negara penting dilakukan? 

Pernahkah kalian memiliki barang yang diganggu atau akan diambil alih oleh 

orang lain tanpa hak? Apakah kalian berusaha membela atau mempertahankannya? 

Pasti kalian mempertahankannya, bukan? Setiap manusia normal secara naluriah pasti 

akan selalu melindungi, membela, dan mempertahankan apa yang dia miliki dari 

ganguan orang lain. Lebih-lebih jika sesuatu itu sangat disenangi, sangat penting,  dan 

sangat berharga bagi  yang bersangkutan. 

Hal lain yang sangat penting bagi kehidupan kita adalah negara. Pada 

dasarnya setiap orang membutuhkan suatu organisasi yang disebut negara. Apa yang 

akan terjadi jika tidak ada negara? Thomas Hobbes pernah melukiskan kehidupan 

manusia sebelum adanya negara yaitu ”manusia merupakan serigala bagi manusia 

lainnya” (Homo Homini Lupus)  dan ”perang manusia lawan manusia” (Bellum 

Omnium Contra Omnes). Dengan demikian, jika tidak ada negara pasti tidak akan ada 

ketertiban, keamanan, dan keadilan.  

Supaya hidup tertib, aman, dan damai  maka diperlukan  negara. Negara akan 

tegak berdiri jika dipertahankan oleh setiap warga negaranya. Oleh karena itu, 

membela negara sangat penting dilakukan oleh setiap  warga negaranya.  Ada 

beberapa alasan mengapa usaha pembelaan negara penting dilakukan oleh setiap 

warga negara Indonesia, diantaranya adalah: 

a. untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman; 

b. untuk menjaga keutuhan wilayah negara; 

c. merupakan panggilan sejarah; 

d. merupakan kewajiban setiap warga negara. 

Alasan-alasan pentingnya usaha pembelaan negara tersebut dapat 

dihubungkan dengan kesatu, teori fungsi negara; kedua, unsur-unsur negara; ketiga, 

aspek sejarah perjuangan bangsa (merupakan panggilan sejarah); dan keempat,  

peraturan perundang-undangan tentang kewajiban membela negara. 

 

1. Fungsi Negara dalam Kaitannya dengan Pembelaan Negara 
Para ahli merumuskan fungsi negara secara berbeda-beda, bergantung pada 

titik berat perhatian dan latar belakang perumusan tujuan dan fungsi negara tersebut. 
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Selain itu, penafsiran rumusan fungsi negara dipengaruhi oleh pandangan atau 

ideologi yang dianut oleh negara atau ahli tersebut. Namun demikian, Budiardjo 

(1978:46) menyatakan bahwa setiap negara, terlepas dari ideologinya, 

menyelenggarakan beberapa fungsi minimum yang mutlak perlu, yaitu: 

a. melaksanakan penertiban (law and order). Untuk mencapai tujuan bersama dan 

mencegah bentrokan-bentrokan dalam masyarakat, maka negara harus 

melaksanakan penertiban atau bertindak sebagai stabilisator; 

b. mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Bagi negara-negara 

baru, fungsi ini dianggap sangat penting karena untuk mencapai kesejahteraan 

dan kemakmuran rakyat diperlukan campur tangan dan peran aktif dari negara; 

c. fungsi pertahanan, yaitu untuk menjaga kemungkinan serangan dari luar, 

sehingga negara harus diperlengkapi dengan alat-alat pertahanan; dan 

d. menegakkan keadilan, yang dilaksanakan melalui badan-badan pengadilan.  

Keempat  fungsi tersebut merupakan fungsi minimum, yang berarti  fungsi 

negara tersebut bisa berkembang lebih luas sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai 

negara. Jadi fungsi negara tidak bisa dipisahkan dari tujuan negara karena keduanya 

saling berkaitan, sehingga para ahli seringkali menggandengkan tujuan dengan fungsi 

negara. Bagaimana keterkaitan fungsi negara dengan usaha pembelaan negara? Pada 

dasarnya fungsi-fungsi   negara tersebut berkaitan dengan usaha pembelaan negara. 

Namun salah satu fungsi negara yang sangat penting bagi jaminan kelangsungan hidup 

negara adalah fungsi pertahanan negara. Fungsi Pertahanan negara dimaksudkan untuk 

menjaga dan mempertahankan negara terhadap segala kemungkinan serangan dari 

luar, sehingga negara harus diperlengkapi dengan alat-alat pertahanan yaitu TNI dan 

perlengkapannya. 

Fungsi pertahanan negara tidak bisa dipisahkan dengan pembelaan terhadap 

negara sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003  bahwa 

“ setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang 

diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara”  (Pasal 9 ayat 1). Hal tersebut 

mengandung makna bahwa partisipasi warga negara dalam melaksanakan fungsi 

pertahanan negara merupakan wujud upaya pembelaan negara. Selain fungsi 

pertahanan, terdapat fungsi lain yang juga sangat penting dalam upaya pembelaan 

negara yaitu fungsi keamanan (ketertiban) untuk mencegah bentrokan-bentrokan 

dalam masyarakat. Di negara kita untuk melaksanakan fungsi keamanan tersebut 

dibentuk lembaga yang kita kenal Kepolisian Republik Indonesia (POLRI). 

Berdasarkan uraian di atas, fungsi negara yang sangat penting untuk 

memelihara ketertiban dan menjamin  kelangsungan hidup atau tetap tegaknya negara 

adalah fungsi pertahanan dan ketertiban (keamanan). Untuk mewujudkan fungsi 

pertahanan dan keamanan tersebut selain negara harus memiliki alat-alat pertahanan 

dan keamanan, juga diperlukan keikutsertaan segenap warga negara untuk membela 
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negara dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Dengan demikian, 

keikutsertaan segenap warga negara dalam melaksanakan fungsi pertahanan dan 

keamanan negara berkaitan dengan upaya membela negara.  

Fungsi pertahanan dan keamanan negara sangat urgen dalam kehidupan 

negara dan merupakan prasyarat bagi fungsi-fungsi lainnya, karena negara hanya 

dapat menjalankan fungsi-fungsi lainnya jika negara mampu mempertahankan diri  

dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Pentingnya fungsi 

pertahanan dan keamanan dalam kehidupan negara dapat diibaratkan pada kehidupan 

pribadi sehari-hari kita. Apakah kalian bisa belajar dengan tenang atau tidur dengan 

nyenyak apabila tidak mampu menangkal dan mempertahankan diri dari gangguan 

atau ancaman yang dihadapi? Jadi jika ingin belajar dengan tenang, nyaman dan 

konsentrasi, maka diperlukan kemampuan untuk menangkal berbagai gangguan dan 

ancaman yang dihadapi. 

Demikian pula dalam organisasi negara, fungsi pertahanan dan keamanan 

sangat penting karena negara tidak akan dapat mensejahterakan rakyat, meningkatkan 

kualitas pendidikan, menegakkan keadilan, dan lain-lain jika tidak mampu 

mempertahankan diri terhadap ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Hal ini 

mengandung arti bahwa untuk mempertahankan dan megamankan negara bukan 

hanya kewajiban TNI dan POLRI, tetapi juga merupakan kewajiban setiap warga 

negara Indonesia termasuk kalian sebagai mahasiswa yang sekaligus juga sebagai 

generasi muda penerus estafet kepemimpinan bangsa dan juga sebagai warga negara 

Indonesia.  Coba renungkan apa yang telah kalian lakukan untuk  mengamankan 

lingkungan kampus atau tempat tinggal kalian!? 

Pandangan lain tentang fungsi-fungsi negara dikemukakan oleh   Charles 

Merriam (1947) dalam buku Systematic Politics yang dikutip Budiardjo, yaitu bahwa 

negara memiliki lima fungsi  fungsi: (i) keamanan ekstern, (ii) ketertiban intern, (iii) 

fungsi keadilan, (iv) kesejahteraan umum; dan (v) kebebasan. Sedangkan Jacobsen 

dan Lipman (1936) mengklasifikasikan fungsi negara menjadi fungsi esensial, fungsi 

jasa, dan fungsi perniagaan. 

Fungsi esensial (essential functions) adalah fungsi yang diperlukan demi 

kelanjutan negara yang meliputi: (i) pemeliharaan angkatan perang, (ii) pemeliharaan 

angkatan kepolisian untuk menindas kejahatan dan penjahat, (iii) pemeliharaan  

pengadilan untuk mengadili pelanggar hukum, (iv)   mengadakan perhubungan luar 

negeri, dan (v)   mengadakan sistim pemungutan pajak, dan sebagainya. Apa yang 

akan terjadi jika fungsi-fungsi tersebut tidak dijalankan oleh negara? Apakah kalian 

akan merasa aman dan tenteram jika tidak ada polisi, tentara, hakim, dan jaksa? Tentu 

saja keamanan dan ketentraman kita tidak akan terjamin dan terlindungi jika negara 

tidak menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut. Atas pertimbangan itulah, fungsi-

fungsi tersebut tidak diserahkan kepada swasta atau perorangan, tetapi 

dijalankan/dikendalikan oleh negara. 
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Selain fungsi esensial, negara pun memiliki fungsi-fungsi  jasa (service 

functions). Fungsi jasa  yaitu seluruh aktivitas yang mungkin tidak akan ada apabila 

tidak diselenggarakan oleh negara, yang meliputi antara lain pemeliharaan fakir 

miskin, pembangunan jalan, pembangunan jembatan, terusan-terusan, dan lain-lain. Di 

negara kita, khususnya  pemeliharaan fakir miskin diatur dalam Pasal 34 UUD 1945. 

Artinya negara (pemerintah) harus memperhatikan dan mengupayakan perbaikan 

nasib fakir miskin. Tugas-tugas pemeliharaan fakir miskin dapat saja diselenggarakan 

oleh perorangan seperti adanya panti-panti yang tidak dikelola oleh negara. Demikian 

pula pembuatan jembatan dan  pembangunan jalan dapat saja dilaksanakan oleh 

masyarakat seperti sering kita lihat di masyarakat pedesaan melalui kegiatan gotong-

royong. Terakhir adalah fungsi-fungsi  perniagaan (business functions) yang meliputi 

fungsi  jaminan sosial, pencegahan pengangguran, perlindungan deposito-deposito, 

dan lain-lain. Fungsi ini dapat juga diselenggarakan oleh individu atau kelompok 

(biasanya untuk memperoleh laba) apabila hal tersebut tidak diselenggarakan oleh 

negara. 

 

2. Unsur-unsur Negara 
Suatu organisasi dalam masyarakat baru dapat dikatakan negara apabila telah 

memenuhi unsur-unsur yang harus ada dalam suatu negara. Unsur-unsur apakah yang 

harus dipenuhi untuk dapat disebut negara?  Menurut Konvensi Montevideo Tahun 

1933 yang diselenggarakan oleh negara-negara Pan-Amerika di Kota Montevideo, 

bahwa suatu negara harus mempunyai unsur-unsur: (a)  penduduk yang tetap,  (b) 

wilayah tertentu,  (c) pemerintah, dan (d) kemampuan mengadakan hubungan dengan 

negara lain.  Sedangkan  Oppenheim-Lauterpacht berpandangan bahwa unsur-unsur 

pembentuk (unsur konstitutif ) negara adalah (a) harus ada rakyat, (b) harus daerah, 

dan (c) pemerintah yang berdaulat. Selain unsur tersebut ada unsur lain yaitu adanya 

pengakuan oleh negara lain sebagai unsur deklaratif. 

Dalam kaitannya dengan  upaya pembelaan negara, salah satu sasaran yang 

penting dan mesti dibela oleh pemerintah dan setiap warga negara adalah wilayah 

negara.  Wilayah negara (teritorial) merupakan wadah, alat, dan kondisi juang  bagi 

berlangsungnya penyelenggaraan upaya pembelaan negara. Wilayah  NKRI 

terbentang sangat luas dan terdiri atas beribu-ribu pulau. Keberadaan pulau-pulau 

terluar Indonesia yang berhadapan langsung dengan negara tetangga seringkali 

menimbulkan konflik perbatasan yang mengganggu dan mengancam keutuhan 

wilayah negara kita. 

Masih ingatkah lepasnya Sipadan dan Ligitan dari wilayah  NKRI? Atau 

masih segar dalam ingatan kita terjadinya konflik perbatasan antara negara kita 

dengan Malayasia di Blok Ambalat Kalimantan Timur. Untuk lebih memahami 

peristiwa lepasnya Sipadan dan Ligitan, kalian dipersilakan untuk menganalisis berita 

media cetak (surat kabar/kliping) kemudian diskusikan  dan buat beberapa kesimpulan 



 

192 PEDOMAN PK2 DAN P2MABA |  

 

peristiwa tersebut. Dilihat dari posisinya, negara kita dikelilingi oleh dua samudera 

yaitu Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, dan juga diapit oleh dua benua besar 

yaitu Benua Asia dan Benua Australia.  Kondisi dan posisi seperti ini selain membawa 

dampak positif juga membawa dampak negartif  bagi pertahanan dan keamanan 

negara kita. 

Untuk menjaga dan mempertahankan kedaulatan teritorial dan keutuhan 

wilayah negara, diperlukan alat atau lembaga pertahanan dan keamanan negara 

dengan didukung oleh peran aktif dan loyalitas setiap warga negara. Karena betapa 

pentingnya keutuhan wilayah dan kedaulatan negara, maka  UUD NRI 1945 

menegaskan bahwa keikutsertaan setiap warga negara dalam mempertahankan,  

mengamankan  dan  membela negara merupakan hak dan sekaligus kewajiban. 

Berdasarkan kasus-kasus dan posisi wilayah negara kita seperti di atas, setiap warga 

negara mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan wilayah negara sesuai dengan 

posisi dan kemampuannya masing-masing. Kalian sebagai mahasiswa  berkewajiban 

untuk ikut serta menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal dan sekolahnya 

masing-masing dari berbagai ancaman dan gangguan yang dihadapi.  

Dalam kaitannya dengan konsep upaya pembelaan negara,  keempat unsur 

negara tersebut memiliki keterkaitan dan kedudukan yang sangat penting.  Unsur 

penduduk (dalam arti warga negara) merupakan unsur pendukung dalam 

penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara, di samping mempunyai kewajiban 

untuk membela negara.  Warga negara (dalam posisinya masing-masing) memiliki 

peranan penting dalam menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan 

wilayah negara dari berbagai ancaman yang datang dari dalam dan luar negeri. 

Sedangkan unsur pemerintah yang berdaulat memiliki posisi sangat penting 

baik sebagai penentu kebijakan maupun sebagai pelaksana dalam arti 

mengkordinasikan kegiatan pertahanan dan keamanan negara dalam upaya pembelaan 

terhadap negara.  Pemerintah yang dilengkapi TNI dan POLRI merupakan komponen 

utama dalam pertahanan dan keamanan negara yang selalu siap siaga menghalau 

setiap ancaman dari luar dan dalam negeri.  Unsur wilayah merupakan merupakan 

wadah, alat, dan kondisi juang  bagi berlangsungnya penyelenggaraan upaya 

pembelaan negara. 

Unsur terakhir adalah pengakuan dari negara lain. Realisasi dari adanya 

pengakuan dari negara lain  diantaranya  diwujudkan dalam bentuk kerjasama dalam 

berbagai aspek/bidang kehidupan termasuk bidang pertahanan dan keamanan negara. 

Kerja sama Internasional khususnya di bidang pertahanan merupakan salah satu upaya 

mempertahankan  NKRI yang tidak lain merupakan upaya untuk membela negara dari 

berbagai ancaman yang datang dari luar dan dalam negeri. Keterlibatan Indonesia 

secara aktif dalam menjamin stabilitas dan perdamaian dunia telah ditunjukkan 

melalui pengiriman pasukan perdamaian ke sejumlah negara di dunia yang dilanda 

konflik. Keterlibatan TNI dalam pasukan PBB telah dimulai sejak tahun 1957 dengan 
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mengirimkan Kontingen Garuda (KONGA - I) ke Mesir dengan kekuatan 559 

pasukan. 

Sejarah Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan – Dilihat dari aspek 

sejarah perjuangan bangsa, masyarakat  Indonesia telah membuktikan dirinya yang 

selalu berpartisipasi dan manunggal dengan aparat pertahanan dan keamanan dalam 

membela dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pembinaan rasa kebangsaan 

itu telah dirintis sejak kebangkitan nasional tahun 1908 yang kemudian dipertegas 

pada tahun 1928, dan akhirnya  diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. 

Partisipasi warganegara dalam pembelaan negara dapat dilihat dengan 

dibentuknya berbagai organisasi rakyat untuk pembelaan negara seperti kelaskaran, 

barisan cadangan, pasukan gerilya desa (pager desa), mobilsasi pelajar (mobpel), 

organisasi keamanan desa (OKD), organisasi perlawanan rakyat (OPR), dan 

pembentukan Hansip, Wanra, dan Kamra. Hal ini menunjukkan bahwa keikutsertaan 

segenap warga negara dalam pembelaan negara merupakan panggilan sejarah yang 

wajib dilakukan oleh kita semua sebagai generasi penerus bangsa, sebagai pemilik 

negara, dan sebagai bagian dari negara. Camkan ucapan  John F. Kennedy berikut ini: 

Jangan tanyakan apa yang telah diberikan negara kepadamu, tapi tanyakanlah apa 

yang telah engkau berikan kepada negaramu. 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 

Agustus 1945  bertekad bulat untuk membela, mempertahankan dan menegakkan 

kemerdekaan, serta kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 

NRI 1945.  Tekad tersebut kemudian dinyatakan dengan tegas dalam Pembukaan 

UUD NRI 1945 alinea ke-4 bahwa “negara melindungi segenap bangsa dan seluruh 

tumpah darah Indonesia. Kata-kata “segenap bangsa” dapat diartikan seluruh warga 

negara Indonesia yang meliputi rakyat dan pemerintah. Sedangkan “tumpah darah 

Indonesia” dapat dimaknai sebagai tanah air (wilayah) Indonesia.  

Perundang-undangan tentang Kewajiban Membela Negara – Dilihat dari 

perundang-undangan, kewajiban membela negara  dapat ditelusuri dari ketentuan 

dalam UUD NRI l945 dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan 

Negara. Dalam UUD NRI 1945 Pasal 30 ayat (1)  ditegaskan bahwa “tiap-tiap warga 

negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara”. 

Sedangkan dalam ayat (2)-nya disebutkan bahwa “usaha pertahanan dan keamanan 

negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh 

TNI dan POLRI sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung”.  

Berdasarkan UUD NRI 1945 Pasal 30 ayat (1) dan (2) tersebut, ada beberapa 

hal yang mesti kita pahami, yaitu (i) bahwa keikutsertaan warga negara dalam 

pertahanan dan keamanan negara merupakan hak dan kewajiban; (ii)  bahwa 

pertahanan dan keamanan negara menggunakan sistem pertahanan dan keamanan 

rakyat semesta; (iii) bahwa kekuatan utama dalam sistem pertahanan adalah TNI, 
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sedangkan dalam sistem keamanan adalah POLRI; dan (iv) bahwa kedudukan rakyat 

dalam pertahanan dan keamanan  sebagai kekuatan pendukung. 

Konsep yang diatur dalam Pasal 30 tersebut adalah konsep pertahanan dan 

kemanan negara. Sedangkan konsep bela negara diatur dalam UUD NRI 1945 Pasal 

27 ayat (3) bahwa “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya 

pembelaan negara”.  Ikut serta dalam pembelaan negara tersebut diwujudkan dalam 

kegiatan penyelenggaraan pertahanan negara, sebagaimana ditegaskan dalam Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 9 ayat (1) bahwa “setiap warga negara berhak dan 

wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan 

pertahanan negara”.   Di samping Pasal 9 ayat (1), ditegaskan pula dalam 

pertimbangan huruf (c) ditegaskan  bahwa ”dalam penyelenggaraan pertahanan negara 

setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam upaya 

pembelaan negara...”. 

  Sedangkan pertahanan negara adalah segala usaha untuk memepertahankan 

kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari 

ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara (Pasal  1 angka 1 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002). Dengan demikian, jelaslah bahwa 

keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara diwujudkan dalam 

keikutsertaannya pada segala usaha untuk memepertahankan kedaulatan negara, 

keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap 

bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. 

 Kata “wajib” yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 9 ayat 

(1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002  mengandung makna bahwa  setiap warga 

negara, dalam keadaan tertentu dapat dipaksakan oleh negara untuk ikut serta dalam 

pembelaan negara. Namun demikian, di negara kita sampai saat ini belum ada 

keharusan untuk mengikuti wajib militer (secara massal) bagi segenap warga negara 

Indonesia seperti diberlakukan di beberapa negara lain. Sekalipun  demikian, 

adakalanya orang-orang yang memiliki keahlian tertentu (biasanya sarjana) yang 

dibutuhkan negara dapat diminta oleh negara untuk mengikuti tes  seleksi penerimaan 

anggota TNI sekalipun orang tersebut tidak pernah mendaftarkan dir i. 

Mungkin kalian masih ingat sang petinju legendaris Muhammad Ali (AS) 

pernah dipaksa masuk penjara karena menolak mengikuti wajib militer di negaranya. 

Artinya,  ikut serta dalam pembelaan negara merupakan kewajiban setiap warga 

negara  dan apabila menolak kewajiban itu akan mendapat sanksi. Masalahnya, 

bolehkah negara (pemerintah) memaksa warga negara? Hal ini dibenarkan karena 

negara diberi tugas untuk menjalankan fungsi-fungsi  yang diembannya dalam rangka 

mewujudkan tujuan negara yang telah ditetapkan. Selain itu, negara berwenang 

memaksa karena memang negara memiliki sifat khusus yang dikenal dengan sifat 

hakekat negara, yaitu sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua (H.J. Laski, 

1966).  
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Sifat memaksa  yang berarti bahwa negara mempunyai kekuasaan untuk 

memakai kekerasan fisik secara legal. Untuk mengefektifkan sifat memaksa ini negara 

memiliki alat-alat negara seperti polisi dan tentara. Laski berpendapat bahwa sifat 

hakikat dari negara terletak dalam kekuasaanya untuk memaksakan kaidah-kaidah 

yang telah ditetapkan negara kepada setiap orang yang hidup dalam lingkungan 

perbatasannnya. Misalnya: negara mewajibkan setiap warga negara untuk membayar 

pajak dan mentaati  peraturan yang berlaku. Sifat monopoli  yang berarti bahwa 

negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama dari masyarakat. 

Untuk mencapai tujuan ini, negara dapat melarang suatu organisasi politik tertentu 

berkembang atau menyebar di wilayah negara tersebut. Contoh: di negara kita melalui 

ketetapan MPRS nomor XXV/MPRS/1966  melarang organisasi PKI berkembang di 

seluruh wilayah NKRI. 

Sifat mencakup semua  yang berarti bahwa seluruh peraturan perundang-

undangan dalam suatu negara berlaku untuk semua orang yang terlibat di dalamnya 

tanpa kecuali. Hal ini berarti semua orang dan semua anggota negara harus taat dan 

patuh pada peraturan perundang-undangan “yang berlaku”. Misalnya, negara 

memerintahkan kepada semua orang untuk tidak mencuri atau membunuh, dan negara 

akan menghukum setiap orang yang melanggar perintah itu.   

 
3. Bentuk-bentuk Usaha Pembelaan Negara 

Bentuk Penyelenggaraan Usaha Pembelaan Negara – Persoalan kita sekarang 

adalah bagaimana wujud penyelenggaraan keikutsertaan warga negara dalam upaya 

bela negara?  Menurut Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang  

Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara 

diselenggarakan melalui: 

a) pendidikan kewarganegaraan; 

b) pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;  

c) pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara suka rela atau 

secara  wajib; dan 

d) pengabdian sesuai dengan profesi. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, siswa/mahasiswa yang mengikuti 

matapelajaran/ matakuliah Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dan di perguruan 

tinggi dapat dikatakan telah ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 

a. Pendidikan Kewarganegaraan 

Salah satu materi/bahan kajian  yang wajib dimuat dalam kurikulum 

pendidikan dasar dan menengah  serta pendidikan tinggi adalah Pendidikan 

Kewarganegaraan (Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional).  Persoalan yang hendak kita telusuri adalah 

mengapa upaya bela negara dapat diselenggarakan melalui pendidikan 

kewaganegaraan? Dalam penjelasan Pasal 37 ayat (1) undang-undang  tersebut 
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dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk 

peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. 

Dari uraian di atas, jelas bahwa pembentukan rasa kebangsaan dan cinta tanah air  

peserta didik dapat dibina melalui pendidikan kewarganegaraan.  

Konsep rasa kebangsaan dan cinta tanah air sangat berkaitan dengan makna 

upaya bela negara. Perhatikan kalimat “ ..dijiwai oleh kecintaannya kepada   NKRI ..” 

pada definisi upaya bela negara yang telah diungkapkan di atas.  Kalimat kecintaan 

kepada   NKRI merupakan realisasi dari konsep nasionalisme (rasa kebangsaan) dan 

cinta tanah air (patriotisme).  Sedangkan kecintaan kepada tanah air dan kesadaran 

berbangsa merupakan ciri kesadaran dalam bela negara. Darmawan (2004) 

menegaskan bahwa konsep bela negara adalah konsepsi moral yang 

diimplementasikan dalam sikap, perilaku dan tindakan warga negara yang dilandasi 

oleh : cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan kepada Pancasila 

sebagai ideologi negara, dan kerelaan berkorban untuk bangsa dan negara Indonesia. 

Dengan demikian, dalam kaitannya dengan bela negara, pendidikan kewarganegaraan  

merupakan wahana untuk membina kesadaran peserta didik ikut serta dalam 

pembelaan negara. 

Selain itu, dapat kita lihat dengan menelusuri  penjelasan Pasal 9 ayat (2) 

huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002  yang berbunyi  “dalam pendidikan 

kewarganegaraan sudah tercakup pemahaman tentang kesadaran bela negara.”   Hal ini 

bermakna bahwa salah satu cara untuk memperoleh pemahaman tentang kesadaran 

bela negara dapat ditempuh dengan mengikuti pendidikan kewarganegaraan. 

Darmawan (2004) menegaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan, di samping 

mengajarkan hak dan kewajiban warga negara, sudah tercakup di dalamnya 

pemahaman tentang kesadaran bela negara untuk pertahanan negara. Kemudian beliau 

menegaskan bahwa kewajiban memuat pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum 

pendidikan dasar, menengah dan tinggi merupakan wujud dari keikutsertaan warga 

negara dalam upaya bela negara dalam rangka  penyelenggaraan Pertahanan Negara. 

Dengan demikian, pembinaan kesadaran bela negara melalui pendidikan 

kewarganegaraan dimaksudkan untuk membina dan meningkatkan  upaya pertahanan 

negara. Malik Fajar (2004) menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan 

mendapat tugas untuk menanamkan komitmen kebangsaan, termasuk 

mengembangkan nilai dan perilaku demokratis dan bertanggung jawab sebagai warga 

negara Indonesia. 

Berdasarkan uraian di atas, diskusikan hal-hal berikut. Melalui apa saja 

pembinaan kesadaran bela negara ditanamkan kepada siswa dan mahasiswa? Mengapa 

demikian? Dan apakah kesadaran bela negara kalian dapat tumbuh melalui pendidikan 

kewarganegaraan? 

 
b. Pelatihan Dasar Kemiliteran 
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Selain TNI, salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan 

dasar militer adalah unsur mahasiswa yang tersusun dalam organisasi Resimen 

Mahasiswa (Menwa).  Memasuki organisasi resimen mahasiswa merupakan hak bagi 

setiap mahasiswa, namun setelah memasuki organisasi tersebut mereka harus 

mengikuti latihan dasar kemiliteran. Anggota resimen mahasiswa merupakan 

komponen bangsa yang telah memiliki pemahaman dasar-dasar kemiliteran dan bisa 

didayagunakan dalam kegiatan pembelaan terhadap negara. Kegiatan yang perlu 

dilakukan sekarang adalah mengamati kegiatan Resimen Mahasiswa dan 

mewawancarai anggotanya berkaitan dengan materi pembinaan dan persepsi mereka 

tentang kesadaran bela negara. 

 

c. Pengabdian sebagai Prajurit TNI 

Sejalan dengan tuntutan reformasi, maka dewasa ini telah terjadi perubahan 

paradigma dalam sistem ketatanegaraan khususnya yang menyangkut pemisahan 

peran dan fungsi TNI dan POLRI.  POLRI merupakan alat negara yang berperan 

dalam memelihra keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta 

memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam 

rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Sedangkan TNI berperan sebagai alat 

pertahanan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, POLRI berperan 

dalam bidang keamanan negara, sedangkan TNI berperan dalam bidang pertahanan 

negara. 

Dalam upaya pembelaan negara, peranan TNI sebagai alat pertahanan negara 

sangat penting dan strategis karena TNI memiliki tugas untuk: 

a) mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah;  

b) melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa; 

c) melaksanakan operasi militer selain perang; 

d) ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan 

internasional (Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002).  

Jika demikian, apakah hanya TNI yang memiliki tugas menghadapi berbagai 

ancaman ?  Hal ini tergantung pada jenis ancaman yang dihadapi. Jika jenis ancaman 

yang dihadapi berbentuk ancaman militer, maka Tentara Nasional Indonesia 

ditempatkan sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan 

komponen pendukung. Sedangkan apabila yang dihadapi ancaman nonmiliter, maka 

unsur utamanya adalah lembaga pemerintah di luar bidang pertahahan sesuai dengan 

bentuk dan sifat  ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari 

kekuatan bangsa. 

Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata 

yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan 

kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.  

Sedangkan ancaman nonmiliter adalah ancaman yang tidak menggunakan kekuatan 
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senjata tetapi jika dibiarkan akan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah 

negara, dan keselamatan segenap bangsa. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2002, ancaman militer dapat berbentuk antara lain: 

a) agresi berupa penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap 

kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa; 

b) pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, baik menggunakan kapal 

maupun pesawat nonkomersial; 

c) spionase yang dilakukan oleh negara lain untuk mencari dan mendapatkan 

rahasia militer; 

d) sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan obyek vital nasional yang 

membayakan keselamatan bangsa; 

e) aksi teror  bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau 

bekerja sama dengan  teorisme dalam negeri; 

f) pemberontakan bersenjata; dan atau 

g) perang saudara yang terjadi antara kelompok masyarakat bersenjata dengan 

kelompok masyarakat bersenjata lainnya.  

Kemudian oleh Kementerian Pertahanan  diungkapkan bahwa Tentara 

Nasiomal Indonesia  merupakan  salah satu kekuatan nasional negara (instrument of 

national power), disiapkan untuk menghadapi ancaman yang berbentuk kekuatan 

militer. Dalam tugasnya, TNI melaksanakan Operasi Militer Perang (OMP) dan 

Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Kegiatan OMP digunakan untuk menghadapi 

kekuatan militer negara lawan, baik berupa invasi, agresi, maupun infiltrasi. 

Sementara itu, OMSP  dilaksanakan bukan dalam rangka perang dengan negara lain, 

tetapi untuk tugas-tugas lain seperti melawan pemberontakan bersenjata gerakan 

separatis (counter insurgency), tugas mengatasi kejahatan lintas negara, tugas bantuan, 

tugas kemanusiaan, dan tugas perdamaian.  

Dilihat dari sifatnya,  ancaman keamanan dapat dibedakan atas ancaman yang 

bersifat tradisional dan nontradisonal. Ancaman tradisional merupakan ancaman yang 

berbentuk kekuatan militer negara lain berupa agresi atau invasi yang membahayakan 

kemerdekaan, kedaulatan dan keutuhan wilayah  NKRI. Sedangkan ancaman yang 

bersifat nontradisional  yang dalam hal ini dilakukan oleh aktor nonnegara berupa aksi 

teror, perompakan dan pembajakan, penyelundupan, imigrasi gelap, perdagangan 

narkotik dan obat-obat terlarang, penangkapan ikan secara ilegal, serta pencurian 

kekayaan.  

Perbedaan sifat ancaman tersebut akan mempengaruhi terhadap  besar 

kecilnya peranan TNI dan warga negara non-TNI dalam keikutsertaan membela 

negara. Dalam menanggulangi ancaman tradisional, peranan TNI untuk menunaikan 

kewajiban membela negara sangat dominan, sedangkan kewajiban warga negara 

lainnya hanya sebagai pendukung. Hal ini berberda jika  ancaman yang dihadapi 

bersifat nonmiliter (nontradisional) seperti perdagangan narkotik dan obat terlarang 
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lainnya. Dalam ancaman jenis ini segenap warga negara memiliki peranan penting 

untuk menunaikan kewajiban dalam pembelaan negara sesuai dengan kedudukan dan 

profesinya masing-masing.  Misalnya seorang siswa atau guru dan warga negara 

lainnya berkewajiban untuk melaporkan perdagangan narkotik dan obat terlarang 

lainnya jika dia mengetahui hal tersebut. Sedangkan polisi berkewajiban untuk 

melakukan penyeledikan dan penyidikan terhadap pelaku kasus tersebut. Demikian 

pula jaksa dan hakim masing-masing berkewajiban melakukan proses peradilan 

terhadap pelaku kasus itu. Sedangkan TNI  dalam hal ini tidak memiliki kewenangan 

untuk turut serta menangani permasalahan tersebut. 

Pertanyaannya, apakah ancaman nontradisional dapat membahayakan negara 

dan harus melibatkan militer? Ancaman nontradisional  mungkin pada awalnya 

merupakan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban publik yang bisa diatasi oleh 

Polisi. Namun pada tingkat (eskalasi) tertentu, ancaman dapat berkembang sampai 

pada taraf yang membahayakan keselamatan bangsa, sehingga diperlukan kehadiran 

kekuatan militer untuk menjalankan tugas OMSP. Dengan demikian, ada keterkaitan 

dan kesinambungan antara tugas TNI dan POLRI sesuai dengan tingkat dan jenis 

ancaman yang dihadapi. 

Pernahkah kalian mendengar isitilah darurat sipil, darurat militer, dan darurat 

perang? Diskusikan dalam kelompok belajar mu perbedaan  ketiga status tersebut?  

Sebagai rambu-rambu jawaban dapat dilihat dari aspek penguasanya dan hukum yang 

berlaku di daerah tersebut. Selanjutnya  diskusikan apa faktor penyebab daerah 

Nangro Aceh Darussalam (NAD) pernah berstatus darurat militer? 

Jika membandingkan frekuensi ancaman tradisional dan nontradisonal yang 

dihadapi bangsa kita saat ini,  ternyata ancaman yang bersifat nontradisional lebih 

sering muncul dan sangat membahayakan keselamatan masyarakat terutama generasi 

muda sebagai penerus bangsa. Untuk mengatasi ancaman-ancaman tersebut 

diperlukan peran aktif segenap warga negara bersama-sama aparat atau instansi 

terkait. Sering munculnya ancaman-ancaman nontradisonal baik yang bersifat lintas 

negara maupun yang timbul di dalam negeri  tidak terlepas dari pengaruh globalisasi 

yang berkembang pesat sekarang ini. Munculnya masyarakat global dengan segala 

implikasinya ikut  mempengaruhi perubahan pada situasi keamanan dunia dengan 

munculnya isu-isu keamanan baru. 

Isu-isu keamanan yang dimasa lalu lebih menonjolkan aspek geopolitik dan 

geostrategi, seperti pengembangan kekuatan militer dan senjata strategi,  mulai 

bergeser ke arah isu-isu keamanan seperti terorisme, perampokan dan pembajakan, 

penyelundupan dan bentuk-bentuk kejahatan lainnya. 

Kementerian Pertahanan mengungkapkan bahwa ancaman dan gangguan 

terhadap kepentingan pertahanan NKRI dewasa ini, meliputi: 
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a) terorisme internasional yang memiliki jaringan lintas negara dan timbul di dalam 

negeri; 

b) gerakan separatis yang berusaha memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik 

Indonesia terutama gerakan separatis bersenjata yang mengancam kedaulatan dan 

keutuhan wilayah Indonesia; 

c) aksi radikalisme yang berlatar belakang primordial etnis, ras dan agama serta 

ideologi di luar Pancasila, baik berdiri sendiri maupun memiliki keterkaitan 

dengan kekuatan-kekuatan di luar negeri; 

d) konflik komunal,  kendatipun bersumber pada masalah sosial ekonomi, namun 

dapat berkembang menjadi konflik antar suku, agama maupun ras/keturunan 

dalam skala yang luas; 

e) kejahatan lintas negara,  seperti penyelundupan barang,  senjata, amunisi dan 

bahan peledak, penyelundupan manusia, narkoba, dan bentuk-bentuk kejahatan  

terorganisasi lainnya; 

f) kegiatan  imigrasi gelap yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan maupun batu 

loncatan ke negara lain; 

g) gangguan keamanan laut seperti pembajakan/perompakan, penangkapan ikan 

secara ilegal, pencemaran dan perusakan ekosistem laut; 

h) gangguan keamanan udara seperti pembajakan udara, pelanggaran wilayah 

udara,  dan terorisme melalui sarana transportasi udara; 

i) perusakan lingkungan seperti pembakaran hutan, perambahan hutan ilegal, 

pembuangan limbah bahan beracun dan berbahaya; dan atau 

j) bencana alam dan dampaknya terhadap keselamatan bangsa. 

 

d. Pengabdian Sesuai dengan Profesi 

 Pengabdian sesuai dengan profesi merupakan salah satu bentuk pengabdian 

warga negara yang mempunyai profesi tertentu untuk kepentingan pertahanan negara 

termasuk dalam menanggulangi dan/atau memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh 

perang, bencana alam, atau bencana lainnya (penjelasan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 2002). Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa profesi 

tersebut  terutama yang berkaitan dengan kegiatan menanggulangi dan/atau 

memperkecil  akibat perang, bencana alam atau  bencana lainnya yaitu antara lain 

petugas Palang Merah Indonesia, para  medis,   tim SAR,  POLRI, dan  petugas 

bantuan sosial.  

Pada masa berlakunya  Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, terdapat 

organisasi yang disebut perlindungan masyarakat secara sukarela, yang berfungsi 

menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam atau bencana lainnya maupun 

memperkecil akibat malapetaka yang menimbulkan kerugian jiwa dan harta benda. 

Keanggotaan perlindungan masyarakat (Linmas) tersebut merupakan salah satu wujud 

penyelengaraan  upaya bela negara. Dengan demikian, warga negara yang berprofesi 



 

| WAWASAN KEBANGSAAN DAN BELA NEGARA 201 

 

para medis, tim SAR, PMI, POLRI, petugas bantuan sosial, dan Linmas memiliki hak 

dan kewajiban ikut serta  dalam upaya bela negara sesuai dengan tugas keprofesiannya 

masing-masing.  Kelompok masyarakat yang mempunyai profesi seperti itu seringkali 

berpartisipasi dalam menanggulangi dan membantu masyarakat yang terkena musibah 

bencana alam yang sering terjadi di wilayah negara kita. 

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa setiap warga negara sesuai dengan 

kedudukan dan perannya masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk membela 

negara. Siswa dan mahasiswa ikut serta membela negara melalui pendidikan 

kewarganegaraan; anggota resimen mahasiswa melalui pelatihan dasar kemiliteran; 

TNI dalam menanggulangi ancaman militer dan nonmiliter tertentu; POLRI termasuk 

warga sipil lainnya dalam menangulangi ancaman nonmiliter; dan kelompok profesi 

tertentu dapat ikut serta membela negara sesuai dengan profesinya masing-masing. 

 

9.5.2.  Peran Serta dalam Usaha Pembelaan Negara 

a. Contoh Tindakan Upaya Membela  Negara 

Keikutsertaan setiap warga negara dalam upaya membela negara bukan hanya 

merupakan hak tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi. Tingkatan kewajiban 

tersebut bervariasi sesuai dengan kedudukan dan tugas  masing-masing. Uraian 

berikut akan disajikan contoh-contoh tindakan upaya membela negara dari masing-

masing komponen bangsa. Upaya membela negara yang paling nampak diperankan 

oleh TNI sejak perang kemerdekaan sampai masa reformasi saat ini. Contoh-contoh 

tindakan upaya membela negara yang dilakukan TNI antara lain menghadapi ancaman 

agresi Belanda, menghadapi ancaman gerakan federalis dan separatis APRA, RMS, 

PRRI/PERMESTA, Papua merdeka, separatis Aceh (GSA), melawan PKI, DI/TII dan 

sebagainya. Demikian pula  POLRI telah melakukan upaya membela negara terutama 

yang berkaitan dengan ancaman yang menggangu keamanan dan ketertiban 

masyarakat  seperti kerusuhan, penyalahgunaan narkotika, konflik komunal, dan 

sebagainya. Hal-hal tersebut jika dibiarkan akan menggangu keselamatan bangsa dan 

negara. Selanjutnya dipersilakan untuk mencari contoh-contoh lain yang telah 

diabdikan kepada nusa dan bangsa oleh TNI dan POLRI. 

Sekarang mari kita kaji contoh-contoh tindakan yang menunjukkan upaya 

membela negara yang dilakukan warga negara selain TNI dan POLRI. Dilihat dari 

aspek historis perjuangan bangsa kita,  terdapat beberapa contoh tindakan upaya 

pembelaan negara yang dilakukan komponen rakyat, sebagai berikut. 

a) Kelaskaran yang kemudian dikembangkan menjadi barisan cadangan  pada 

periode perang kemerdekaan kesatu. 

b) Pada periode perang kemerdekaan kedua ada organisasi Pasukan Gerilya Desa 

(Pager Desa) termasuk mobilisasi pelajar (Mobpel) sebagai bentuk perkembangan 

dari barisan cadangan. 
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c) Pada tahun 1958 – 1960 muncul oganisasi Keamanan Desa  (OKD) dan 

Organisasi Perlawanan Rakyat (OPR) yang merupakan bentuk kelanjutan Pager 

Desa. 

d) Pada tahun 1961 dibentuk Pertahanan sipil, perlawanan rakyat, Keamanan rakyat 

sebagai bentuk  penyempurnaan dari OKD/OPR. 

e) Perwira Cadangan yang dibentuk sejak tahun 1963.  

f) Kemudian berdasarkan UU No. 20 Tahun 1982 ada organisasi yang 

disebut  Rakyat Terlatih dan anggota Perlindungan Masyarakat. 

Selain itu, terdapat pula tindakan upaya membela negara yang dilakukan 

secara berencana   melalui organisasi profesi, seperti  antara lain Tim SAR untuk 

mencari dan menolong korban bencara alam, PMI,  dan para medis. Demikian pula 

menteri luar negeri dan utusannya yang memperjuangkan kasus Sipadan dan Ligitan 

merupakan contoh tindakan membela negara (keutuhan dan kedaulatan negara). 

Selain melalui kegiatan organisasi profesi, tindakan upaya membela negara 

dapat dilakukan melalui sekolah (khususnya melalui PKN )  misalnya pembinaan 

sikap dan prilaku nasionalisme, patriotisme, dan membela kebenaran dan keyakinan 

pada Pancasila dan UUD NRI 1945.  Apakah seseorang   yang memprotes atau 

melakukan tindakan tertentu terhadap  orang yang  merobek bendera merah putih 

merupakan tindakan upaya membela negara?  mengapa ? Diskusikan beberapa contoh 

tindakan upaya bela negara yang dapat dilakukan siswa dan masyarakat?   

 

b. Partisipasi dalam Usaha Pembelaan Negara di  Lingkungan 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 menegaskan bahwa  pertahanan negara 

berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai 

satu kesatuan (Pasal 5).  Sedangkan yang dimaksud dengan seluruh wilayah NKRI 

sebagai satu kesatuan pertahanan adalah bahwa ancaman terhadap sebagian wilayah 

merupakan ancaman terhadap seluruh wilayah dan menjadi tanggung jawab segenap 

bangsa. 

Merujuk ketentuan tersebut, maka keikutsertaan segenap warga negara dalam 

upaya pembelaan negara bukan hanya dalam lingkup nasional, tetapi juga dalam 

lingkungan terdekat dimana kita berdomisili.  Artinya menjaga keutuhan wilayah 

lingkungan kita tidak dapat dipisahkan dari keutuhan wilayah negara secara 

keseluruhan. (ingat konsep/prinsip Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional). 

Persoalannya, siapa yang mesti berpartisipasi dalam usaha pembelaan negara di 

lingkungannya? dan bagaimana bentuk partisipasi yang dapat dilakukannya? Pada 

dasarnya setiap orang mempunyai kewajiban untuk menjaga keutuhan dan keamanan  

serta ketertiban wilayah sekitarnya mulai dari lingkungan rumah sendiri,  lingkungan 

masyarakat sekitar, sampai  lingkungan wilayah yang lebih luas. Seorang siswa SD 

dan SLTP misalnya, mempunyai kewajiban untuk ikut serta menjaga rumahnya dari 

gangguan binatang, manusia, dan bencana. Sedangkan orang dewasa selain 
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mempunyai kewajiban menjaga rumahnya juga berkewajiban untuk menjaga 

keutuhan, keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya. Adapun bentuk partisipasi 

warga masyarakat dalam menjaga lingkungannya antara lain melalui kegiatan sistem 

keamanan lingkungan (Siskamling), ikut serta menanggulangi  akibat bencana alam,   

ikut serta mengatasi kerusuhan masal, dan konflik komunal. 

Dalam masyarakat kita terdapat  organisasi yang berkaitan dengan 

keselamatan masyarakat yaitu Perlindungan Masyarakat (Linmas). Linmas 

mempunyai fungsi untuk  menanggulangi akibat bencana perang, bencana alam atau 

bencana lainnya maupun memperkecil akibat malapetaka yang menimbulkan kerugian 

jiwa dan harta benda. Selain itu terdapat pula organisasi rakyat yang disebut 

Keamanan Rakyat (Kamra), Perlawanan  Rakyat (Wanra), dan Pertahanan Sipil 

(Hansip). Keamanan rakyat merupakan bentuk partisipasi rakyat langsung dalam 

bidang keamanan dan ketertiban masyarakat. Sedangkan Wanra merupakan bentuk 

partisipasi rakyat langsung dalam bidang pertahanan. Kemudian Hansip merupakan 

kekuatan rakyat yang merupakan kekuatan pokok unsur-unsur perlindungan 

masyarakat dimanfaatkan dalam menghadapi bencana akibat perang dan bencana alam 

serta menjadi sumber cadangan nasional untuk menghadapi keadaan luar biasa. 

Salah satu sasaran yang mesti dibela oleh setiap warga negara adalah wilayah 

negara.  Wilayah negara (teritorial) merupakan wadah, alat, dan kondisi juang   bagi 

berlangsungnya penyelenggaraan upaya bela negara. Setiap warga negara mempunyai 

kewajiban untuk menjaga keutuhan wilayah negara  sesuai dengan posisi dan 

kemampuannya masing-masing. Kita sebagai warga Indonesia berkewajiban untuk 

ikut serta menjaga keamanan lingkungan tempat tinggal dan sekolahnya masing-

masing dari berbagai ancaman dan gangguan yang dihadapi. 

 

9. 6  Pembelajaran Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara 

9.6.1.  Cara Mempertahankan Karakter Bangsa 

Refeleksi terhadap kondisi identitas nasional Indonesia mengisyaratkan 

kepada kita, bahwa simbul-simbul yang tekandung dalam pilar kebangsaan bangsa 

Indonesia telah mengalami distorsi dan semakin luntur dalam kehidupan masyarakat 

yang jika dibiarkan akan membahayakan eksistensi integrasi nasional. Berkaitan 

dengan kondisi yang memprihatinkan di atas, Thomas Lickona (profesor pendidikan 

dari Cortland University) mengungkapkan bahwa ada sepuluh tanda-tanda zaman 

yang harus diwaspadai karena jika tanda-tanda ini sudah ada, berarti sebuah bangsa 

sedang menuju jurang kehancuran. Tanda-tanda yang dimaksud adalah :  

a) meningkatnya kekerasan di kalangan remaja, 

b) penggunaan bahasa dan kata-kata yang buruk, 
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c) pengaruh peer-group yang kuat dalam tindak kekerasan; 

d) meningkatnya perilaku merusak diri, seperti penggunaan narkoba, alkohol, seks 

bebas;  

e) semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk; 

f) menurunnya etos kerja; 

g) semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru; 

h) rendahnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara; 

i) membudayanya ketidakjujuran; dan 

j) adanya rasa saling curiga dan kebencian di antara sesama. 

Kesepuluh hal itu terus tumbuh dalam kenyataan praktik selama 19 tahun 

reformasi, yang apabila tidak mampu dikonsolidasikan secara terarah dan terkendali, 

dapat mengakibatkan: (a) disintegrasi sosial, (b) disintegrasi nasional, dan (c) 

menyebabkan apresiasi terhadap ide demokrasi dan kebebasan itu sendiri justru 

mengalami penurunan secara kontra-produktif.  

Berkaitan dengan uraian realita di atas, seluruh elemen bangsa telah sepakat 

tidak akan membiarkan dan tidak rela  NKRI yang telah diperjuangkan oleh pendiri 

bangsa ini runtuh. Secara nasional komitmen untuk merevitalisasi dan program 

mengimplementsikan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam empat pilar kebangsaan, 

yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar tahun 1945, NKRI, dan Bhinaka Tunggal Ika 

telah dikembangkan khususnya dalam peningkatkan nilai-nilai wawasan kebangsaan 

dan bela negara. Salah satunya adalah kebijakan nasional pendidikan karakter yang 

diselenggarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional baik meleluai jalur pendidikan 

formal meliputi semua jenjang pendidikan, nonformal, maupun informal. Kebijakan 

nasional pendidikan karakter tersebut hakikatnya dipahami sebagai program atau cara 

untuk mempertahankan empat pilar kebangsaan. Pendidikan karakter dilakukan dalam 

rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Salah satu upaya dalam pembelajaran wawasan kebangsaan dan bela negara 

adalah mempertahankan pilar kebangsaan. Sebab, esensi dari wawasan kebangsaan 

dan bela negara ada dalam empat pilar kebangsaan. Empat Pilar Kebangsaan, yaitu: 

(1) Pancasila, (2) Undang-Undang Dasar tahun 1945, (3) NKRI, dan (4) Bhinaka 

Tunggal Ika inilah yang merupakan landasan bangsa dan negara mengandung nilai-

nilai huhur bangsa yang terintegrasi menjadi karakter bangsa. Empat pilar kebangsaan 

sebagai landasan Negara mengandung prinsip universal non diskriminatif dan 

progresif untuk mencegah konflik membangun masyarakat adil dan makmur yang 

benar-benar berbudaya dan beradab (culture state). Konsewensi dari ditetapkannya 

empat pilar kebangsaan misalnya Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila menjadi 

pedoman dan sekaligus landasan dalam penyelenggaraan negara. Fungsi Pancasila 
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sebagai pandangan hidup dan dasar negara diimplementasikan dalam UUD 1945, yang 

kemudian menjadi sumber tertib hukum di Indonesia. Sedangkan Pancasila memjadi 

sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia, sekaligus yang akan 

mencerminkan karakter bangsa. Persoalan yang kita hadapi sekarang adalah bahwa: 

1. Fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup belum dipahami dan 

diimplementasikan secara nyata oleh semua warga Negara, 

2.  Pancasila sebagai landasan pembangunan karakter implementasinya juga belum  

jelas, dan 

3.  semakin menurunnya respek masyarakat terhadap Pancasila. 

Ketiga akar permasalahan tersebut, yang menyebabkan bangsa kita terpuruk 

sampai saat ini. Terutama pada dekade terakhir ini nilain-nilai karakter bangsa 

mengalami distorsi, oleh karena itu, perlu segera dilakukan penguatan kembali melalui 

pembangunan karakter bangsa agar tidak terus merosot. Langkah mendasar yang harus 

dilakukan adalah merevitalisasi dan menyemaikan atau mengimplementasikan nilaih-

nilai luhur budaya bangsa melalui berbagai cara.  

Implementasi nilai-nilai pilar kebangsaan sebagai karakter bangsa 

membutuhkan suatu pedoman yang lebih operasinal, mengingat nilai-nilai Pancasila 

masih bersifat abstrak, umum, dan universal (Notonagoro). Pemahaman hakikat sila-

sila Pancasila dalam bentuk yang lebih sederhana dan dapat diimplementasikan dalam 

kehidupan sehari-hari perlu terus dilakukan dan terus ditanamkan serta dibudayakan 

kepada generasi bangsa. Dengan demikian, Pancasila benar-benar menjadi jiwa 

bangsa yang membimbing setiap perilaku warga negara Indonesia. Dengan menjadi 

jiwa, maka Pancasila benar-benar menjadi kerpibadian dan karakter setiap warga 

Negara Indonesia. Revitalisasi nilai karakter bangsa model Pedoman Pengahayatan 

dan Pengamalan Pancasila (P4) yang terdiri dari 36 butir yang kemudian 

dikembangkan menjadi 45 butir, merupakan penjabaran yang lebih operasional dari 

fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup kiranya dapat diadopsi dan dikembangkan 

untuk panduan operasional yang lebih implementatif dalam mempertahankan empat 

pilar kebangsaan. Implementasi nilai-nilai karakter bangsa untuk mempertahankan 

pilar kebangsaan, perlu dilakukan secara komprehensif dan integral melalui berbagai 

jalur dan sasaran secara berkelanjutan.  

9.6.2.  Cara Mempertahankan Nilai-nilai Kebangsaan melalui Pembentukan 
Karakter 

Eksistensi suatu bangsa sangat ditentukan oleh karakter yang dimiliki. Hanya 

bangsa yang memiliki karakter kuat yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa 

yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi 

bangsa yang berkarakter adalah keinginan kita semua. 

Keinginan menjadi bangsa yang berkarakter sesunggungnya sudah lama 

tertanam pada bangsa Indonesia. Para pendiri negara menuangkan keinginan itu dalam 
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Pembukaan UUD 1945 alinea ke-2 dengan pernyataan yang tegas, “...menghantarkan 

rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang 

merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”. Para pendiri negara menyadari bahwa 

hanya dengan menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur 

bangsa Indonesia menjadi bermartabat dan dihormati bangsa-bangsa lain.  

Era global dan reformasi di Indonesia melalui demokratisasi yang melaju 

cepat berdampak pada terabaikannya nilai-nilai kepribadian bangsa. Sepuluh tanda 

zaman yang perlu diwaspadai menurut versi Thomas Lickona sebagaimana dipaparkan 

sebelumnya sudah merasuk dalam kehidupan bangsa kita. Kondisi demikian telah 

dirspon oleh berbagai kalangan, terutama dari kalangan pendidikan. Kemendiknas 

misalnya, telah merespon dengan merancang program pendidikan karakter sebagai 

mempertahankan pilar kebangsaan dapat menggunakan dua model pendekatan yaitu: 

1) keteladanan, dan 2) pembelajaran.  

Tujuan pendidikan karakter dilakukan dalam rangka mencapai tujuan 

pendidikan nasional yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. 

Pendidikan karakter meliputi dan berlangsung pada hal-hal berikut. 

1. Pendidikan Formal 

Pendidikan karakter pada pendidikan formal berlangsung pada lembaga pendidikan 

TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, MAK dan Perguruan Tinggi melalui 

pembelajaran, kegiatan ko dan ekstrakurikuler, penciptaan budaya satuan pendidikan, 

dan pembiasaan. Sasaran pada pendidikan formal adalah peserta didik, pendidik, dan 

tenaga kependidikan. Cintih semua elemen sekolah mematuhi peraturan, selalu 

menjaga kebersihan sekolah. Misalnya selalu membuang bukuns makanan pada 

tempatnya atau memungut bungkus roti di lantai kemudian di buang di tempat sampah 

2. Pendidikan Nonformal 

Pada pendidikan nonformal pendidikan karakter berlangsung pada lembaga kursus, 

pendidikan kesetaraan, pendidikan keaksaraan, dan lembaga pendidikan nonformal 

lain melalui pembelajaran, kegiatan ko dan ekstrakurikuler, penciptaan budaya satuan 

pendidikan, dan pembiasaan. Sasaran pada pendidikan nonformal adalah peserta didik, 

pendidik, dan tenaga kependidikan. 

3. Pendidikan Informal 

Pendidikan karakter pada pendidikan informal berlangsung pada keluarga yang 

dilakukan oleh orang tua dan orang dewasa lain terhadap anak-anak yang menjadi 

tanggungjawabnya. Contohnya bapak dan ibu senantiasa mencerminkan dan 

mengajarkan perilaku jujur, tertib sosial, disiplin, santun berbicara dan bersikap, tertib 

beribadah. Misalnya orang tua yang beragama Islam membiasakan mengajak sholat 
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tepat waktu dengan berjama’ah. Mememberi teladan dan mengajarkan berbicara 

santun, rendah hati, menghargai sesama anggota keluarga. 

Implementasi pendidikan karakter sebagai langkah untuk memperta-hankan 

pilar kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari dilakukan melalui pendidikan formal, 

non formal dan informal secara komprehensip, itegral, dan bekelanjutan. Sedangkan 

implementasinya melalui dua pendekatan, yaitu: keteladanan dan pendidikan.  

9.6.3.  Cara Mempertahankan Pilar Kebangsaan melalui Keteladanan dalam 
Pembentukan Karakter 

Pelaksanaan pendidikan karakter harus didukung institusi pendidikan, satuan 

pendidikan formal dan nonformal harus dikondisikan sebagai pendukung kegiatan 

tersebut. satuan pendidikan formal dan nonformal harus menunjukkan keteladanan 

yang mencerminkan nilai-nilai karakter yang ingin dikembangkan. Misalnya toilet 

yang selalu bersih, bak sampah ada di berbagai tempat dan selalu dibersihkan, satuan 

pendidikan formal dan nonformal terlihat rapi, dan alat belajar ditempatkan teratur. 

Selain itu, keteladanan juga dapat ditunjukkan oleh perilaku dan sikap 

pendidik dan tenaga kependidikan dalam memberikan contoh tindakan-tindakan yang 

baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik untuk mencontohnya. 

Pendemonstrasian berbagai contoh teladan merupakan langkah awal pembiasaan, Jika 

pendidik dan tenaga kependidikan yang lain menghendaki agar peserta didik 

berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai karakter, maka pendidik dan tenaga 

kependidikan yang lain adalah orang yang pertama dan utama memberikan contoh 

bagaimana berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai terebut. Misalnya 

berpakaian rapi, datang tepat pada waktunya, bekerja keras, bertutur kata sopan, kasih 

sayang, perhatian terhadap peserta didik, jujur, menjaga kebersihan dan sebagainya. 

Keteladanan dalam pendidikan karakter dapat dilakukan melalui pengintegrasian ke 

dalam kegiatan sehari-hari satuan pendidikan formal dan nonformal yang berwujud 

kegiatan rutin atau kegiatan insidental: spontan atau berkala.  

Kegiatan rutin merupakan kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus-

menerus dan konsisten setiap saat. Contoh kegiatan ini adalah: Upacara pada hari 

besar kenegaraan, pemeriksaan kebersihan badan (kuku, telinga, rambut dan lain-lain) 

setiap hari Senin, beribadah bersama/sembahyang bersama setiap zuhur (bagi yang 

beragama Islam), berdoa waktu mulai dan selesai pelajaran, mengucap salam bila 

bertemu pendidik/tenaga kependidikan yang lain, dan sebagainya.  

Setelah kegiatan rutin ada juga kegiatan spontan, yakni kegiatan insidental 

yang dilakukan pada saat itu juga. Kegiatan ini biasanya dilakukan pada saat pendidik 

dan tenaga kependidikan yang lain mengetahui adanya perbuatan yang kurang baik 

dari peserta didik yang harus dikoreksi pada saat itu juga. Apabila pendidik 

mengetahui adanya perilaku dan sikap yang kurang baik, maka pada saat itu juga 

pendidik harus melakukan koreksi sehingga peserta didik tidak akan melakukan 
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tindakan yang tidak baik tersebut. Contoh kegiatan tersebut adalah: membuang 

sampah tidak pada tempatnya, berteriak-teriak sehingga mengganggu pihak lain, 

berkelahi, mencerca, mencela, berlaku tidak sopan, mencuri, berpakaian tidak 

senonoh, dan sebagainya. Kegiatan spontan berlaku untuk perilaku dan sikap peserta 

didik yang baik sehingga perlu dipuji, misalnya: memperoleh nilai tinggi, menolong 

orang lain, memperoleh prestasi dalam olahraga atau kesenian, berani 

menentang/mengoreksi perilaku teman yang tidak terpuji. Keteladanan merupakan hal 

utama yang dilakukan dalam pengarusutamaan pendidikan karakter. 

Kegiatan insidental lannya adalah kegiatan berkala. Kegiatan berkala 

merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik, peserta didik, dan tenaga 

kependidikan secara berkala. Contoh: lomba atau kegiatan hari besar, misalnya: Hari 

Pendidikan Nasional, Hari Kemerdekaan, Hari Ibu, hari besar keagamaan. 

 

9.6.4.  Cara Mempertahankan Pilar Kebangsaan Melalui Pembelajaran dalam 
Pembentukan Karakter 

Pembelajaran karakter dilakukan melalui berbagai kegiatan di kelas, di satuan 

pendidikan formal dan nonformal, serta di luar satuan pendidikan.  

a. Di kelas, pembelajaran karakter dilaksanakan melalui proses belajar setiap materi 

pelajaran atau kegiatan yang dirancang khusus. Setiap kegiatan belajar 

mengembangkan kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Oleh 

karena itu, tidak selalu diperlukan kegiatan belajar khusus untuk mengembangkan 

nilai-nilai pada pendidikan karakter. Meski pun demikian, untuk pengembangan 

nilai-nilai tertentu seperti kerja keras, jujur, toleransi, disiplin, mandiri, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, dan gemar membaca dapat dikembangkan melalui 

kegiatan belajar yang biasa dilakukan pendidik. Untuk pegembangan beberapa 

nilai lain seperti peduli sosial, peduli lingkungan, rasa ingin tahu, dan kreatif 

memerlukan upaya pengondisian sehingga peserta didik memiliki kesempatan 

untuk memunculkan perilaku yang menunjukkan nilai tersebut. 

b. Di satuan pendidikan formal dan nonformal, pembelajaran karakter dilaksanakan 

melalui berbagai kegiatan satuan pendidikan formal dan nonformal yang diikuti 

seluruh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan. Perencanaan dilakukan 

sejak awal tahun pelajaran, dimasukkan ke kalender akademik, dan dilaksanakan 

sehari-hari sebagai bagian dari budaya satuan pendidikan formal dan nonformal. 

Contoh kegiatan yang dapat dimasukkan ke dalam program satuan pendidikan 

formal dan nonformal adalah lomba vokal group antarkelas atau antar-Program 

Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) tentang lagu-lagu bertema cinta 

tanah air, pagelaran seni, lomba pidato bertema karakter tertentu, pagelaran 

bertema karakter, lomba olahraga antarkelas, lomba kesenian antarkelas, pameran 

hasil karya peserta didik bertema karakter tertentu, pameran foto hasil karya 
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peserta didik bertema karakter tertentu, lomba membuat tulisan, lomba 

mengarang lagu, melakukan wawancara kepada tokoh yang berkaitan dengan 

karakter, mengundang berbagai nara sumber untuk berdiskusi atau berceramah 

yang berhubungan dengan karakter bangsa. 

c. Di luar satuan pendidikan formal dan nonformal, pembelajaran karakter 

dilaksanakan melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain yang diikuti oleh 

seluruh/sebagian peserta didik, dirancang satuan pendidikan formal dan 

nonformal sejak awal tahun pelajaran atau program pembelajaran, dan 

dimasukkan ke dalam kalender akademik. Misalnya, kunjungan ke tempat-tempat 

yang menumbuhkan rasa cinta terhadap tanah air, menumbuhkan semangat 

kebangsaan, melakukan pengabdian masyarakat untuk menumbuhkan kepedulian 

dan kesetiakawanan sosial seperti membantu mereka yang tertimpa musibah 

banjir, memperbaiki atau membersihkan tempat-tempat umum, membantu 

membersihkan/ mengatur barang di tempat ibadah tertentu. 

9.6.5.  Implementasi Mempertahankan Pilar Kebangsaan dalam Kehidupan Sehari-
hari 

Setelah mengetahui, mengerti dan memahami pilar-pilar  kebangsaan 

hendaknya kita dapat mengaplikasian dalam kehidupan.Sebelum mengaplikasikan 

dalam kehidupan, kita mempersiapkan diri dengan baik tiga faktor yang ada dalam diri 

kita masing-masing, yaitu apa yang ada dalam hati, perkataan dan perbuatan harus 

sama. Kita tidak boleh membedakan-bedakan antara yang satu dengan yang lain. 

Artinya antara apa apa yang ada dalam pikiran tidak sama dengan perbuatannya atau 

apa yang dikatakan tidak sesuai dengan perbuatannya.atau sering disebut munafik 

(orang yang mencla-mencle) 

Di samping itu, kita hendaknya memiliki sikapkalau dalam tindakan dan 

perbuatanya harus didasari dengan lambe-ati, empan-papan, dan duga-prayoga. 

Artinya secara bebas dapat dikatakan harus jujur mengatakan apa adanya, tahu tempat 

dimana berada, dan hati–hati dalam setiap perkataan dan tindakan. Kita harus dapat 

mengungkapkan apa yang ada dalam hati sesuai dengan apa yang dikatakan, kita harus 

tahu tempat dimana berada dan dapat menempatkan diri sesuai dengan keberadaannya, 

misalnya mahasiswa berada di kampus berbeda dengan yang sedang ada didalam 

masyarakat atau keluarga, sedang yang ketiga hendaknya perkataan dan tindakan 

hendaknya diperhitungkan kemungkinan–kemungkinan yang dapat terjadi (kehati–

hatian didalam perkataan dan tindakan). Dengan sikap yang demikian sehingga 

perkataan dan tindakan mudah-mudahan dapat diterima dimanapun dan kapanpun. 

Sebagai calon pemimpin bangsa kita harus dapat mempersiapkan diri dengan 

mengambil semboyan yang dipampangkan dalam kementrian pendidikan nasional 

yaitu Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani yang 

artinya seorang pemimpin didepan dapat sebagai contoh perkataan dan perbuatan yang 
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baik ditengah tengah masyarakat dapat memberikan kekuatan, dibelakang dapat 

memberikan dorongan atau semangat. 

Seorang pemimpin harus memberikan contoh perkataan dan perbuatan yang 

baik jangan sampai memberikan contoh yan tidak baik karena masyarakat Indonesia 

dikenal sebagai masyarakat patronclan, yang artinya masyarakat yang suka meniru 

perkataan dan perbuatan pemimpinnya sebagai contoh atau acuan untuk melaksanakan 

perkataan dan perbuatannya. Misal seorang pemimpin tidak boleh melakukan korupsi 

sehingga masyarakat atau rakyatnya akan ikut melaksanakan perbuatan yang tidak 

betul tersebut. 

Empat Pilar Kebangsaan memiliki berbagai ajaran yang baik perlu 

mendapatkan dukungan, supaya dapat menjadi penyangga dalam membangun Bangsa 

Indonesia menjadi yang lebih kuat dan kokoh, contoh didalam Pilar Pancasila 

hendaknya kita dapat menghormati dan menghargai pihak–pihak yang lain, sehingga 

kita tidak terlibat atau permusuhan dengan yang lain, karena kita saling menghormati 

dan menghargai pihak lain. Didalam Bhineka Tunggal Ika kita harus mengakui 

kenyataan yang ada bahwa kita sebagai bangsa yang pluralis, budaya yang pluralis, 

suku yang pluralis, agama yang pluralis, serta bahasa yang pularis. 

Undang–Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen dan Pembukaan UUD 

NRI 1945 memiliki cita-cita Bangsa Indonesia yang perlu diwujudkan bahwa negara 

melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seliruh tumpah darah Negara Indonesia, 

dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh 

rakyat Indonesia. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. 

Negara yang berkedaulatan berdasar atas kerakyatan dan permuswaratan perwakilan. 

Negara berdasarkan atas ke-Tuhannan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan 

yang adil dan beradab. Pokok–pokok pikiran ini harus diwujudkan didalam kehidupan 

berbangsa dan bernegara. Dengan terwujudnya cita–cita kehidupan berbangsan dan 

bernegara ini maka Indonesia akan menjadi negara  dan bangsa yang kuat dan utuh. 

 

9.6.6.  Pendalaman Pilar Kebangsaan Melalui Kurikulum Perguruan Tinggi  

Secara ilmiah pemahaman Pilar Kebangsaan diberikan secara pendidikan formal 
di Perguruan Tinggi. Beberapa mata kuliah yang disusun dalam kurikulum yang 
mempunyai misi capaian kompetensi yang berkaitan dengan pembentukan karakter 
(termasuk didalamnya kompetensi yang berkaitan dengan Pilar Kebangsaan), terdapat 
dalam kelompok Matakuliah Pengembang Kepribadian (MPK) dan kelompok 
Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) yang berstatus kurikulum nasional 
yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa dari semua Fakultas/progam studi.  

Kelompok Matakuliah Pengembang Kepribadian (MPK)  terdiri dari matakuliah 

Pendidikan Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan 
Bahasa Indonesia. Kelompok ini merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk 
mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME dan 
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berbudi  pekerti luhur, berkepribadian mantap dan mandiri, serta mempunyai rasa 
tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 

Kelompok Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB) terdiri dari 
matakuliah Ilmu Sosial dan Budaya Dasar (ISBD) dan Ilmu Kealaman Dasar (IKD) 
adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang diperlukan seseorang untuk dapat 
memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam 
berkarya.Kedua kelompok matakuliah tersebut dalam penyelenggaraannya di Universitas 
Jember dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Tugas Mata Kuliah Umum (UPT - MKU) 
Universitas Jember. 

 

9.6.7.  Standar Kompetensi Matakuliah 

Diharapkan mahasiswa setelah menyelesaikan matakuliah berikut.  

1) Pendidikan Agama  

a) Menguasai ajaran agama dan mampu menjadikannya sebagai sumber nilai dan 

pedoman serta landasan berpikir dan berperilaku dalam menerapkan ilmu dan 

profesi yang dikausainya. 

b) Menjadi intelectual capital yang beriman dan bertaqwa  kepada Tuhan YME, 

berakhlak mulia dan berkepribadian religius.  

2) Pendidikan Pancasila 

a) Memiliki kemampuan untuk mengambil sikap yang bertanggung jawab sesuai 

dengan hati nuraninya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam 

Pancasila. 

b) Mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya 

c) Mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan IKTEKS. 

d) Memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalan 

Persatuan Indonesia. 

3) Pendidikan Kewarganegaraan 

a) Memiliki kemampuan dan pengertian tentang rasa cinta terhadap tanah air 

b) Memiliki kemampuan dan pengertian tentang rasa memiliki terhadap 

keberadaan bangsa yang majemuk. 

c) Memiliki kemampuan dan pengertian tentang rasa tanggung jawab terhadap 

kelangsungan hidup bangsa dan negara. 

d) Memiliki  wawasan yang luas terhadap negara yang berada dalam posisi silang. 

4)  Ilmu Sosial dan Budaya Dasar dan Ilmu Kealaman Dasar 

Mengembangkan kemampuan pemahaman serta penguasaan tentang: 

a) Keanekaragaman, kesederajatan, dan kemartabatan manusia sebagai individu 

dan makhluk sosial di dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpedoman 

kepada kebudayaan melalui pranata pendidikan. 
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b) Tanggung jawab manusia terhadap sumberdaya alam dan lingkungannya dalam 

berkehidupan bermasyarakat baik nasional maupun global, yang membatasi 

tindak kekaryaan seseorang sesuai dengan kompetensi keahliannya. 

 

9. 7  Penutup 

Esensi pembelajaran wawasan kebangsaaan hakikatnya adalah keberhasilan 

upaya mempertahankan, mengimplementasikan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang 

terkandung dalam Empat Pilar Kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh 

komponen bangsa yang ditandai oleh menjelmanya nilai-nilai yang terkandung dalam 

keempat Pilar Kebangsaan menjadi tatanan yang ditaati oleh segenap anggota 

masyarakat sebagai tatanan untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam 

wadah NKRI. 

Pada gilirannya dan dalam tingkatan yang lebih mendalam, tatanan tersebut akan 
menjelma menjadi keseluruhan tata pikir, pikiran, sikap, tingkah laku, dan perbuatan 
segenap anggota masyarakat yang membuahkan hasil nyata di dalam lingkungan 
masyarakat tersebut. Mahasiswa adalah  bagian masyarakat elit ilmiah yang berdasarkan 
pengalaman sejarah kebangsaan Indonesia, telah dan akan selalu mampu  menjadi agent 
of change dan agent of control dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang 
ditopang oleh pilar kebangsaan tersebut. Oleh karena itu, di pundakmulah hai para 
mahasiswa Indonesia terletak tanggung jawab untuk tetap mempertahankan pilar 
kebangsaan sebagai pilar yang kokoh untuk mencapai tujuan negara yaitu masyarakat 
yang adil dan makmur. 
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BAB 10 STUDENT PLAN 

 
 
 Keadaan hari ini merupakan buah proses yang telah dilakukan kemarin. 

Terdapat ungkapan motivasi penting lainya yang menyatakan bahwa “orang yang 

berani menulis adalah mereka yang berani bermimpi, dan yang bersedia membagi 

mimpinya kepada orang lain, adalah mereka yang siap mewujudkan mimpinya 

tersebut”. Mahasiswa merupakan kader bangsa dan calon pemimpin bangsa di masa 

yang akan datang. Sebagai peserta didik baru di perguruan tinggi tentu perlu 

mengetahui keadaan dirinya, yakni perihal yang menyangkut kelebihan dan 

kelemahannya sehingga akan mengetahui bagaimana usaha untuk menutup 

kelemahannya dan sekaligus mengembangkan kelebihannya sehingga menjadi potensi 

luar biasa dalam hidupnya. 

Sebagian orang melangkah belum tentu mengetahui kemana arahnya, yang 

penting belajar dan yang penting bekerja. Belajar tanpa disertai obsesi atau bekerja 

tanpa dibebani target, akan menjadikan luarannya tidak produktif atau tidak tepat 

sasaran. Oleh karena itu, sebagai peserta didik di perguruan tinggi perlu menuliskan 

obsesi atau cita-cita hidupnya kembali sejak dini dengan target yang konkrit dan 

terkukur merujuk pada kelebihan dan kelemahan yang dimilikinya. Bila mahasiswa 

baru telah berani mengetahui dan mengungkapkan secara obyektif tentang keadaan 

dirinya sekaligus berani menuliskan cita-citanya, maka mereka telah memiliki acuan 

yang jelas untuk melangkah dan cara-cara yang harus ditempuh untuk menggapai 

harapannya. Oleh karena itu dalam rangkaian akhir kegiatan Pengenalan Kehidupan 

Kampus (PK2), mahasiswa baru Universitas Jember perlu menuliskan perihal tersebut 

di atas dalam bentuk Student Plan. 

 Student P lan berkaitan dengan rencana pengembangan diri mahasiswa, 

ditulis atau diisikan secara on line melalui laman http://sister.unej.ac.id . Pengisian 

Student Plan dilakukan sebelum melakukan pemrograman rencana studi, dan selesaikan 

paling lambat 3 (tiga) hari setelah PK2 dinyatakan selesai. 

 Adapun substansi yang perlu ditulis dalam Student Plan di antaranya meliputi:  

a. Identitas diri 

b. Deskripsi diri (menjawab pertanyaan tentang siapa saya, narasi riwayat hidup 

singkat yang berisi riwayat pendidikan, pengalaman organisasi/kegiatan ekstra-

kurikuler, kekuatan dan kelemahan diri, pengalaman-pengalaman menarik dan 

tidak menarik serta prestasi-prestasi yang pernah diperolehnya)  

c. Alasan memilih Jurusan/Program Studi 

d. Apa yang anda ketahui tentang Jurusan/Program Studi pilihan anda dan dari 

siapa anda mengetahuinya  
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e. Rencana pengembangan potensi diri (visi dan misi hidup, cita-cita konkrit, 

rencana peningkatan prestasi akademik dan rencana pengembangan soft skills, 

serta rencana-rencana kegiatan kreatif lainnya). 

 

Kepentingan awal dari pengisian Student Plan adalah untuk acuan dalam 

kegiatan P2MABA (Pembinaan dan Pengembangan Mahasiswa Baru), akan tetapi 

Student Plan selanjutnya juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi semua 

pemangku kepentingan mulai dari tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi / 

Jurusan dan bagi organisasi kemahasiswaan di semua level untuk pengembangan 

potensi akademik mahasiswa, pembinaan dan pengembangan mahasiswa serta evaluasi 

kinerja pengembangan mahasiswa. Student Plan juga menjadi dokumen penting bagi 

mahasiswa yang bersangkutan dalam melakukan evaluasi diri selama studi di 

Universitas Jember, karena Student Plan dapat dibaca kembali sewaktu-waktu untuk 

mengingatkan atau mengontrol pencapaian dari target dan langkah-langkah yang telah 

ditulisnya sendiri.  

10. 1  Panduan Pengisian Student Plan 

Pengisian student dianjurkan menggunakan aplikasi web browser mozila atau 

crome, tulis laman http://sister.unej.ac.id, jika anda telah mengetikan laman tersebut 

maka akan tampil seperti gambar 10-1. 

 

 

Gambar 10-1 Tampilan utama sister 

 

Kemudian masukan username dan password yang anda miliki (yang diberikan 

melelui sms), tekan login maka akan muncul tampilan seperti gabar 10.2. 
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Gambar 10-2 Tampilan pengisian diskripsi d iri 

 

Langkah selanjutnya pilih tab BAB 2  seperti pada gambar 10.3, isikan sesuai 

dengan pertanyaan yang ada dalam tab tersebut. 

 

 
Gambar 10-3 Tampilan tab BAB-2 

 
Untuk pengisian pada tab selanjutnya dilakukan dengan cara seperti langkah 

sebelumnya. 

Jika anda akan membuka kembali student plan, anda dapat melakukan pada 

menu AkademikStudent Plan seperti pada gambar 10.4. 

Student plan yang anda isikan ke sister dapat dibaca oleh dosen pembimbing 

pada saat anda melakukan bimbingan rencana studi. 
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Gambar 10-4 Tampilan pemilihan menu Student Plan 

10. 2  Panduan Pembuatan Blog 

Predikat mahasiswa mempunyai kesan yang unik. Eksistensi masyarakat 

mahasiswa selalu diperhitungkan oleh komunitas masyarakat lainnya secara umum. 

Memasuki abad 21 hidup manusia termasuk manusia yang mempunyai predikat 

mahasiswa menghadapi tantangan yang lebih besar. Salah satunya ditunjukan dengan 

pesatnya perkembangan teknologi komunikasi yang merupakan sarana yang efektif 

untuk melakukan transformasi sosial. Mahasiswa dapat menunjukan profil dir i maupun 

potensi yang dimiliki serta dapat berbagi informasi melalui media yang  berbasis 

teknologi komunikasi yang saat ini berkembang dengan pesat adalah menggunakan 

Blog Pribadi. 

Profil diri yang telah ditulis dalam Student Plan akan lebih menarik jika  anda 

tulis dalam blog pribadi. Blog pribadi ini juga bisa anda tuliskan beberapa artikel yang 

dapat bermanfaat bagi orang lain, diantaranya adalah apa yang disampaikan dalam PK2 

dapat anda tulis lagi dalam bentuk cerita atau artikel yang menarik agar bisa bermanfaat 

bagi yang membaca blog anda. 

Berikut langkah membuat blog yang harus anda lakukan:  

Setelah anda masuk ke dalam sister, anda tinggal memilih menu Blog seperti 

pada gambar 10-5. 
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Gambar 10-5 Tampilan menu blog 

 

Silahkan anda membuat alamat blog sesuai dengan petunjuk yang ada dalam 
menu tersebut, kemudian buat sesuai dengan template yang ada. 
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BAB 11 BUDAYA TERTIB DAN TAAT ATURAN 

11. 1  Pengertian Disiplin 

Disiplin berasal dari kata Disciplina (bahasa latin) yang berarti pengajaran atau 

pelatihan, yang selanjutnya dalam penggunaan memiliki dua makna yaitu; 

pertama,disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk 

pada pengawasan, dan pengendalian; kedua, disiplin sebagai latihan yang bertujuan 

mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Sehingga secara umum disiplin 

adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Sedangkan disiplin  bagi 

mahasiswa Universitas Jember memberikan arti  bahwa mahasiswa Universitas Jember 

harus mematuhi segala Tata Tertib Kehidupan Kampus, dan Tata Tertib lainnya yang 

ditetapkan Universitas Jember (Tata Tertib Kuliah, Tata Tertib Ujian, Tata Tertib 

Praktikum, dll) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik 

Indonesia. 

11. 2  Pentingnya Mentaati Peraturan  

Mengerti tentang aturan dan mentaatinya adalah sangat penting dalam upaya 

mencapai tujuan yang berkaitan dengan aturan tersebut. Dalam kehidupan kita, 

dimanapun kita berada akan kita temui aturan dan peraturan  baik itu konvensional 

(adat istiadat), undang-undang, hukum alam (sunatullah) yang tersurat maupun yang 

tersirat. Sebagai contoh aturan yang pernah kita jumpai seperti aturan minum atau 

pemakaian obat, aturan penggunaan sebuah alat, aturan main dalam permainan atau 

pertandingan, dan sebagainya. Sudah banyak kejadian-kejadian fatal yang bahkan 

sampai merenggut nyawa akibat orang melanggar aturan atau peraturan. Misalnya 

seseorang menggunakan obat tanpa membaca aturan pakai, dapat menyebabkan 

pemakainya keracunan obat atau overdosis bahkan dapat beresiko kematian. Menerobos 

aturan lalulintas ketika lampu merah tetap saja melajukan kendaraannya, hal ini dapat 

membahayakan dirinya dan juga dapat mencelakai orang lain. Lebih celaka lagi bila 

kita tidak mematuhi aturan agama atau aturan Tuhan maka akan berakibat pada 

kesengsaraan hidup baik di dunia maupun di akhirat.  

11. 3  Pentingnya Sikap Disiplin dan Taat Aturan bagi Mahasiswa  

Sikap disiplin yang ada dalam diri mahasiswa sangat dipengaruhi oleh berbagai 
faktor anatara lain keluarga, lingkungan tempat tinggal, lingkungan kampus 

serta teman pergaulan. Bila sikap disiplin sudah tertanam sejak usia dini serta ia 
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tinggal di lingkungan yang baik  dan teman yang baik serta memiliki sikap 
disiplin yang tinggi maka sudah pasti ia akan meneruskan sikap disiplin itu 
hingga dewasa agar ia mudah dalam menyelesaikan tugas-tugasnya sebagai 

mahasiswa. Akan tetapi apabila ia tinggal dan dibesarkan dilingkungan yang 
kurang baik dengan teman-teman bergaul yang sikap disiplinnya rendah maka ia 
akan banyak mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupannya sebagai 

mahasiswa jika tidak sesegera mungkin menanamkan sikap disiplin di dalam 
dirinya. Apabila seorang mahasiswa  sudah memiliki sikap disiplin di dalam 

dirinya atau kehidupannya maka mahasiswa tersebut akan lebih mudah dalam 
menyelesaikan tugas kuliah karena hanya dengan sikap disiplin yang tinggi 
tugas-tugas kampus dapat selesai tepat waktu sehingga prestasi belajarnya juga 

akan terus  meningkat. 

Kehidupan Mahasiswa di kampus penuh dengan berbagai aktivitas dan 
kesibukan yang tidak hanya memiliki tugas-tugas atau masalah dari kampus 

melainkan dari luar kampus juga ada seperti aktif dalam organisasi intra dan 
ekstra universitas yang diikutinya serta masalah dan tugas yang ada d i rumah 

atau keadaan yang ada di dalam keluarganya. Untuk menghadapi masalah-
masalah atau tugas-tugas yang dihadapinya itu sangat penting ia memiliki sikap 
disiplin serta tanggung jawab yang besar agar semuanya dapat terselesaikan 

dengan baik. Bila mahasiswa tersebut tidak memiliki sikap disiplin dan 
tanggung jawab yang tinggi maka semuanya itu akan berdampak pada 

prestasinya yang rendah. Oleh karena itu prestasi yang tinggi, aktif dalam 
organisasi intra dan ekstra serta mendapat dukungan atau motivasi dari keluarga 
hanya mungkin diraih atau dilakukan oleh mahasiswa yang memiliki sikap 

disiplin, taat aturan dan tanggung jawab yang tinggi.  

Pada dasarnya, tata tertib dan peraturan-peraturan yang dibuat di kampus adalah 
untuk mengajarkan mahasiswa-mahasiswi untuk lebih disiplin dalam segala hal 

terkait bidang akademik dan non-akademik. Seperti tata tertib ujian, tata tertib di 
kelas, tata tertib di laboratorium, tata tertib di bengkel dan aturan-aturan lainnya 
diterapkan di universitas jember dalam rangka membentuk sikap disiplin 

mahasiswa dan sikap taat pada aturan. Barangkali, terkadang ada mahasiswa 
yang beranggapan bahwa sulit untuk bisa menjadi seseorang yang berdisiplin 

karena mereka menganggap bahwa mahasiswa identik dengan kebebasan, 
terlebih- lebih kebebasan yang tanpa aturan sehingga mahasiswa seperti ini 
dipandang oleh orang awam sebagai sosok yang sarat dengan kesemerawutan 

dan ketidakteraturan. Bila mahasiswa yang demikian lebih banyak dalam suatu 
perguruan tinggi maka citra buruklah yang akan didapat oleh perguruan tinggi 

tersebut dan dapat berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat.  
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11. 4  Budaya Tertib Antri dan Tertib Berlalu Lintas  

Harus kita akui dengan jujur bahwa masyarakat kita saat ini sebagian besar 

masih berprilaku buruk dalam hal antri dan berlalu lintas. Buruknya prilaku antri 

dan lalu lintas ini dapat kita temui setiap hari dan diberbagai tempat. Misalnya di 

jalan raya masih banyak pengemudi yang seenaknya berlaku di jalan raya tanpa 

mempedulikan pihak lain yang juga menggunakan jalan tersebut. Sifat egois yang 

harus dibuang dan rendahnya kesadaran yang perlu dibenahi  oleh setiap pengguna 

jalan agar tercipta budaya berlalu lintas yang tertib serta nyaman sehingga  

keselamatan di jalan dapat terwujud bagi setiap pengguna jalan. Kesadaran yang 

tinggi dari para pengguna jalan dirasa menjadi solusi terbaik untuk mengatasi hal 

tersebut. Oleh karena itu pendidikan sejak usia dini untuk mengenalkan dan 

menerapkan budaya tertib antri dan tertib berlalu lintas merupakan hal yang sangat 

urgen bagi bangsa kita agar geerasi yang akan datang menjadi generasi yang 

memiliki budaya tertib antri dan tertib berlalu lintas. 

 

11.4.1.   Budaya Antri 

Budaya antri sepertinya masih merupakan barang mahal dan sulit ditemui di 

kehidupan masyarakat Indonesia. Saling serobot dan membuat antrian baru sering 

terjadi meskipun sudah ada jalur antrian sehingga jalanan yang macet menjadi sulit 

diurai karena jalur antrian yang baru membuat penumpukan antrian dan terjadilah 

antrian yang tidak tertib merupakan ciri khas mengantri di Indonesia. Mengantri 

seolah menjadi aktivitas yang membosankan dan tidak menyenangkan, mengapa hal 

tersebut bisa demikian?. Apakah memang karakter orang Indonesia yang tidak 

disiplin dan tidak menghargai orang lain atau prilakunya selalu memandang orang 

lain rendah dan merasa dirinya lebih penting diutamakan sehingga membuat antrian 

sulit sekali tertib?. Budaya mengantri ini mestinya diajarkan oleh orang-orang 

terdekat dalam hal ini orang tua ataupun guru sejak usia dini di taman kanak-kanak. 

Orang tua ataupun guru yang mengajari anaknya menerobos atau bahkan mengambil 

hak orang lain agaknya perlu disekolahkan ulang ke tingkat sekolah dasar atau 

taman kanak-kanak. Oleh sebab itu kita sebagai mahasiswa yang menempuh 

pendidikan tinggi harus malu kalau masih tidak tahu mengantri dengan tertib. 

Kita tidak perlu menutup mata dan kita harus jujur mengakuinya bahwa 

krisis moral sedang terjadi di masyarakat kita sehingga akhlaknya juga mengalami 

penurunan. Dijalanan mudah kita dapati orang-orang yang rendah penghargaannya 

terhadap orang lain, tampilannya ingin dihargai tetapi tidak bisa menghargai orang 

lain. Sikap penghargaan terhadap orang lain lebih didasarkan pada siapa orangnya 

dengan embel-embel identitas yang melekat pada orang tersebut atau  didasarkan 

pada identitas dan status. Dengan demikian wajar apabila dalam mengantri banyak 
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yang menyerobot antrian karena tidak sabar, karena dirinya ingin cepat, karena 

dirinya ingin diutamakan dan tidak menghargai orang lain yang telah mengantri.  

Perubahan dari masyarakat yang tadinya dikenal sebagai masyarakat yang ramah 

dan saling menghargai sesama menjadi masyarakat yang lebih mengutamakan diri 

sendiri sebenarnya merupakan pergeseran nilai-nilai dari budaya sebelumnya yang 

lebih mengutamakan kepentingan bersama demi keharmonisan sosial menjadi 

individual yang egois dan hanya mementingkan diri sendiri. Mengapa hal tersebut 

bisa terjadi? Salah satu penyebabnya karena penegakan aturan di Indonesia tidak 

dilakukan secara jelas dan tegas demikian juga dalam aturan mengantri. 

Barangkali kita semua pernah mengantri dan melihat dalam sebuah antrian 

panjang dimana  terdapat orang-orang yang mengantri dengan tertib dalam waktu 

yang lama. Namun ketika terdapat orang-orang yang kemudian menyerobot antrian, 

apakah ada konsekuensi terhadap orang tersebut? Terlebih lagi jika orang yang 

menyerobot antrian memiliki status sosial yang lebih tinggi dari yang lainnya, sangat 

sering orang yang menyerobot antrian mendapatkan pelayanan terlebih dahulu 

dibandingkan dengan orang-orang yang mengantri. Bagaimana rasanya orang-orang 

yang sudah mengantri? Jengkel, marah, dan suasana emosi negatif lainnya, dan hal 

inilah yang menstimulasi orang-orang yang awalnya mengantri dengan tertib 

kemudian ikut-ikutan menyerobot dan rusaklah antrian yang awalnya tertib menjadi 

semrawut. Bandingkan dengan sistem antrian yang ada di beberapa negara maju 

seperti Jepang, Amerika dan negara-negara di Eropa yang terkenal dengan 

kedisiplinan dan ketertiban yang tinggi. Orang-orang yang menyerobot antrian 

mendapatkan sindiran dari orang-orang yang telah mengantri terlebih dahulu. 

Bahkan orang-orang yang mengantri diam saja ketika ada penyerobot bukan berarti 

mereka tidak peduli namun karena mereka mengetahui bahwa penyerobot antrian 

tidak akan mendapatkan pelayanan. Sistemlah yang membuat mereka tertib 

mengantri. Masyarakat kita  membutuhkan sistem yang tegas bagi masyarakat 

Indonesia dalam mengantri. Sebagai upaya mewujudkan sistem yang membentuk 

perilaku tertib mengantri. Bila sistem ini benar-benar diterapkan dan aturan antri 

dipatuhi oleh semu masyarakat tanpa kecuali, maka tertib antri pasti bisa 

diwujudkan. Buktinya ada orang-orang Indonesia yang berada di negara lain yang 

menerapkan mengantri tertib dapat mengantri sesuai aturan. Namun ketika kembali 

ke Indonesia tidak berbeda dengan masyarakat Indonesia lainnya yang mengantri 

tidak tertib. Mengapa terjadi demikian? Karena budaya antri memang harus dipatuhi 

oleh semuanya tanpa kecuali. Kalau hanya sebagian saja yang tertib antri dan 

sebagian lain tidak, hal ini akan menyebabkan yang tertib ikutan tidak tertib. Oleh 

karena itu mari bersama-sama seluruh civitas Universitas Jember untuk 

mempelopori dan mewujudkan masyarakat yang tertib antri. Semoga mengantri 

dengan tertib dapat menjadi budaya masyarakat kita. Mengantri lurus ke belakang, 
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maju secara teratur, tidak berjubel dan berdesak-desakan sehingga semuanya merasa 

nyaman dalam mengantri.  

11.4.2.   Budaya Tertib Berlalu Lintas  

Kemajuan teknologi dan moderinasi disertai kepadatan penduduk yang terus 

bertambah menyebabkan kebutuhan orang yang semakin banyak membawa 

implikasi semakin ramainya transportasi di jalanan. Kepadatan lalu lintas di jalan 

tentu saja memerlukan pengaturan yang tepat agar keselamatan dan kenyamanan 

berlalu lintas dapat tetap terpelihara Disamping itu juga disiplin masyarakat dalam 

menaati peraturan lalu lintas harus pula dijaga. Sebagaimana kita ketahui bahwa dari 

tahun ke tahun permasalahan-permasalahan di bidang transportasi jalan semakin 

meningkat, seperti semakin tingginya jumlah kendaraan khususnya sepeda motor, 

tingginya fatalitas pada kejadian kejahatan di jalan khususnya yang melibatkan 

masyarakat yang berakibat kerugian yang tidak sedikit. Namun demikian banyak 

pengendara kendaraan bermotor cenderung mengabaikan etika dan tata cara berlalu 

lintas dengan baik sehingga menyebabkan peningkatan angka kecelakaan yang 

tentunya berdampak pada peningkatan angka morbiditas (kesakitan) dan mortalitas 

(kematian).  

Salah satu indikator Sustainable Development Goals (SDGs) yang 

ditetapkan bersama-sama dan disepakati di dunia pada bulan September 2015 

diantaranya adalah pengurangan jumlah kasus kematian dan kecederaan pada tahun 

2020. Hal ini disebabkan banyaknya kematian yang terjadi di dunia pada saat ini 

akibat kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan adalah serangkaian perist iwa dari 

kejadian-kejadian yang tidak terduga sebelumnya, dan selalu mengakibatkan 

kerusakan pada benda, luka atau kematian. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu 

peristiwa di jalan melibatkan kendaraan atau pemakai jalan lainnya, mengakibatkan 

korban manusia atau kerugian harta benda.  

Jumlah kecelakan lalu lintas dari tahun ke tahun terus meningkat. Hal ini 

disebabkanoleh ketidakseimbangan antara pertambahan jumlah kendaraan (14-15% 

per tahun) dengan pertambahan prasarana jalan hanya sebesar 4% per tahun. 

Menurut Kepala Bidang Manajemen Operasional Rekayasa Lalu Lintas Korp Lalu 

Lintas Mabes Polri Kombes Pol Unggul Sediantoro, berdasarkan data Korps Lalu 

Lintas Mabes Polri hingga September 2015 jumlah kasus kecelakaan lalu lintas 

mencapai 23.000 kasus. Dari 23 ribu kasus yang terjadi, tercatat 23 ribu korban 

meninggal dunia (merdeka.com)  
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11. 5  Epidemologi Kecelakaan Lalu Lintas  

Meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas diberbagai negara dewasa ini telah 

menjadi keprihatinan bersama dunia internasional. Data yang dikeluarkan PBB 

menyebutkan bahwa setiap tahun sekitar 1,3 juta orang atau setiap hari sekitar 3.000 

orang meninggal dunia akibat kecelakaan dijalan. Sekitar 90% kematian akibat 

kecelakaan dijalan terjadi di negara-negara berkembang dengan usia antara 5 – 44 

tahun. Jika tidak ada upaya efektif untuk menekan angka kecelakaan tersebut, maka 

kematian akibat kecelakaan akan menempati urutan kelima penyebab kematian didunia 

dengan estimasi angka sekitar 2,4 juta kematian setiap tahun (WHO, 2011).  

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang juga memiliki permasalahan 

dengan tingginya kematian akibat kecelakaan lalu lintas. Berdasarkan data Korlantas 

Polri, pada tahun 2011 jumlah korban meninggal dunia sebanyak 31.185 jiwa, luka-luka 

berat sebanyak 36.767 jiwa, luka ringan 108.811 jiwa dengan kerugian materil sekitar 

286 miliar. Selama tahun 2012 terjadi 109.038 kasus kecelakaan dengan jumlah korban 

meninggal dunia sebanyak 27.441 orang, luka-luka berat 36.710 jiwa, dan luka-luka 

ringan 118.158 jiwa, dan potensi kerugian sosial ekonomi sekitar Rp 203 triliun – Rp 

217 triliun per tahun. Sedangka selama 2013 terjadi 93.578 kasus kecelaakaan dengan 

jumlah korban meninggal dunia sebanyak 23.385 jiwa, luka-luka berat sebanyak 27.054 

orang dan luka-luka ringan sebanyak 104.976 orang, dengan kerugian materiil sekitar 

Rp. 234 miliar (Sutarman, 2013). Dampak kecelakaan laka lantas jalan sangat terasa 

pada perekonomian nasional, bahkan hasil penelitian menyatakan bahwa kecelakaan 

pada moda jalan menyebabkan kerugian ekonomi sekitar 2,9% dari Pendapatan Bruto 

Nasional (Pustral UGM, 2007) dan nilai ini jauh lebih besar dibandingkan yang 

diperkirakan oleh Badan Kesehatan PBB sebesar 2% (WHO, 2011). 

Kecelakaan lalu lintas menjadi penyebab kematian ketiga di dunia dewasa ini.  

Menurut Najid (2012) dari data rata-rata kecelakaan lalu lintas tahun  2011 pada enam 

provinsi di Pulau Jawa diketahui bahwa tingkat kecelakaan tertinggi adalah kecelakaan 

yang melibatkan sepeda motor yang mencapai angka rata-rata sebesar 65% dari total 

kecelakaan lalu lintas di jalan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik didapatkan 

data pertumbuhan penduduk Indonesia adalah 2,20 % sedangkan pertumbuhan 

kendaraan bermotor berdasarkan data korlantas adalah sebesar 15 % (termasuk sepeda 

motor).  
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Tabel 11-1Data kepemilikan kendaraan bermotor 2010 - 2012 

 

Sumber : Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 2014  

Berdasarkan penelitian setiap 1 korban meninggal dunia dibelakangnya setidak-

tidaknya terdapat 10 korban lukaberat dan 100 orang kecelakaan dengan kerugian 

material saja. Teori ini disebut dengan teori piramida, maka dibelakang 31.234 korban 

meninggal dunia terdapat 312.340 korban luka berat.  

 

Tabel 11-2 Jumlah Kecelakaan Lalu lintas Berdasarkan Jenis Kendaraan 

 

Korlantas Mabes Polri dalam operasi zebra 2015 menyebutkan bahwa jumlah 

kejadian laka lantas akumulatif berjalan sampai dengan H14 Operasi Zebra Tahun 2015 

sebanyak 1.855 kejadian.  

Tabel 11-3 Jumlah Kecelakaan pada Operasi Zebra 2015 

 

NO 
KECELAKAAN TAHUN 2015(H.1 s.d H.142015) 

1. Jumlah 1,855 
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Kejadian 

2. 
Meninggal 

Dunia 
365 

3. Luka Berat 630 

4. Luka Ringan 2,145 

5. Rugi Materiil 4,780,770,700 

Sumber : Korlantas Mabes Polri 2015 

11. 6  Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas  

Pada umumnya terjadinya suatu kecelakaan merupakan interaksi dari 3 faktor 

penyebab terjadinya kecelakaan, yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, dan faktor 

jalan dan lingkungan.  

 

Gambar 11-1Analisis penyebab terjadinya kecelakaan (Treat, dkk, 1997)  
 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, tampaklah bahwa faktor manusia (human 

error) secara mandiri menjadi penyebab terjadinya 47,8 % kejadian kecelakaan. 

Kesimpulan bahwa kesalahan utama terletak pada faktor manusia sepertinya tidak dapat 

ditolak dan menjadi pandangan umum sebagai penyebab kecelakaan.  Hal ini 

bersesuaian dengan pernyataan dari Kepala Bidang Manajemen Operasional Rekayasa 

Lalu Lintas Korp Lalu Lintas Mabes Polri Kombes Pol Unggul Sediantoro, bahwa 

banyaknya angka kecelakaan ini selain diakibatkan human error dan sifat tak disiplin 

pengendara di jalanan, juga dipengaruhi mindset masyarakat terkait kendaraan 

(merdeka.com). Logikanya disiplin berlalu lintas seharusnya tetap ditegakkan untuk 

menjamin keselamatan diri dan pengguna jalan lain.  
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Seringkali penyebab kecelakaan selain disebabkan oleh tidak patuhnya 

pengendara terhadap aturan lalu lintas, juga disebabkan oleh perilaku buruk lain dari 

pengendara, diantaranya adalah konsumsi alkohol yang dapat menurunkan tingkat 

konsentrasi dan kesadaran pengendara, termasuk di Indonesia  (Gambar 11-2). 

 

Gambar 11-2 Batasan Konsumsi Alkohol d i berbagai Negara (W HO, 2016)  

 

Selain itu penyebab kecelakaan juga disebabkan lemahnya aturan terkait 

keselamatan diri, di Indonesia, penggunaan sabuk keselamatan masih diperuntukkan 

untuk penumpang di depan. Berikut adalah distribusinya berdasarkan negara (gambar 

11.3). Sedangkan bagi pengendara sepeda motor, mereka seringkali mengabaikan 

keselamatan diri dengan tidak menggunakan helm pelindung kepala yang dapat 

menyebabkan kecelakaan yang fatal bagi pengendara dan pengguna jalan yang lain 

(gambar 11.4).  

 

Gambar 11-3 Distribusi Aturan Penggunaan Sabuk Keselamatan di Berbagai Negara  
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Gambar 11-4 Penggunaan Helm dan aturannya di Berbagai Negara (WHO, 2016)  

 

11. 7  Dampak Kecelakaan Lalu Lintas  

WHO mencatat bahwa jumlah kematian pada usia 15 sampai dengan 29 tahun 

didominasi oleh kematian yang disebabkan oleh kecelakaan kendaraan bermotor, 

dibandingkan oleh penyebab yang lain (Gambar 11.5). Selain itu Jumlah kematian 

akibat kecelakaan lalu lintas juga cenderung meningkat di seluruh dunia tercatat pada 

tahun 2013 ada 1,25 juta orang meninggal akibat kecelakaan (Gambar 11.6).  
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Gambar 11-5 Distribusi Penyebab Kemat ian pada Usia 15 – 29 tahun (WHO, 2016) 

 

Gambar 11-6 Jumlah Kematian akibat Kecelakaan Lalu Lintas di dunia (WHO, 2016)  
 

Hasil survei WHO  menunjukkan bahwa dari 68 negara yang diteliti, yang 

mengalami peningkatan kejadian kecelakaan kendaraan bermotor yang mengakibatkan 

korban meninggal dunia sejak tahun 2010, 84 % diantaranya adalah negara-negara 

dengan penghasilan masyarakat rendah-menengah, termasuk Indonesia (gambar 11.7). 
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Gambar 11-7 Jumlah Kematian akibat Kecelakaan berdasarkan Tingkat Penghasilan Negara 

(WHO, 2016) 

11. 8  Etika Berlalu Lintas  

Etika seringkali disebut pula dengan kata etik , atau ethics, mengandung banyak 

pengertian, dari segi etimologi (asal kata) istilah etika berasal dari kata Latin 

“Ethicos” yang berarti kebiasaan. Menurut pengertian yang asli, yang 

dikatakan baik  itu apabila sesuai dengan kebiasaan masyarakat. Kemudian lambat 

laun pengertian ini berubah, bahwa etika adalah suatu ilmu yang mebicarakan masalah 

perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang 

dapat dinilai tidak baik. Etika juga disebut ilmu normative, maka dengan sendirinya 

berisi ketentuan-ketentuan (norma-norma) dan nilai-nilai yang dapat digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

Etika merupakan cabang filsafat yang mempelajari pandangan-pandangan dan 

persoalan-persoalan yang berhubungan dengan masalah kesusilaan, dan kadang-kadang 

orang memakai filsafat etika, filsafat moral atau filsafat susila. Dengan demikian dapat 

dikatakan, etika ialah penyelidikan filosofis mengenai kewajiban-kewajiban manusia 

dan hal-hal yang baik dan buruk. Etika adalah penyelidikan filsafat bidang 

moral. Etika tidak membahas keadaan manusia, melainkan membahas bagaimana 

seharusnya manusia itu berlaku benar.  

Istilah etiket berasal dari kata Prancis etiquette, yang berarti kartu undangan, 

yang lazim dipakai oleh raja-raja Prancis apabila mengadakan pesta. Dalam 

perkembangan selanjutnya, istilah etiket berubah bukan lagi berarti kartu undangan 

yang dipakai raja-raja dalam mengadakan pesta. Dewasa ini istilah etiket lebih 

menitikberatkan pada cara-cara berbicara yang sopan, cara berpakaian, cara menerima 

tamu dirumah maupun di kantor dan sopan santun lainnya. Jadi, etiket adalah aturan 

sopan santun dalam pergaulan. Etiket merupakan sekumpulan peraturan-peraturan 
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kesopanan yang tidak tertulis, namun sangat penting untuk diketahui oleh setiap orang 

yang ingin mencapai sukses dalam perjuangan hidup yang penuh dengan persaingan. 

Etiket juga merupakan aturan-aturan konvensional melalui tingkah laku individual 

dalam masyarakat beradab, merupakan tata cara formal atau tata krama lahiriah untuk 

mengatur relasi antar pribadi, sesuai dengan status sosial masing-masing individu.  

Fasilitas jalan yang ada tidak digunakan sendirian, namun bersama dengan 

banyak orang lain karena kita hidup bermasyarakat. Cakupan masyarakat tentu sangat 

luas, dan pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda dan cenderung memikirkan 

kepentingannya masing-masing. Tanpa adanya Etika Berlalu Lintas mungkin kita tidak 

bisa membayangkan, pasti sering terjadi kecelakaan di jalan raya. Kejadian ini 

disebabkan kurangnya  tenggang rasa antar pengguna jalan, pengemudi cenderung egois 

ingin cepat sampai, jika ini dibiarkan terus-menerus maka angka kecelakaan akan 

semakin meningkat. Oleh karena itu perlu adanya pemahaman dan pelaksanaan Etika 

Berlalu Lintas. 

Etika Berlalu Lintas yaitu pedoman sikap atau aturan yang mengatur hubungan 

manusia dengan manusia lain di dalam berlalu lintas. Etika tidak hanya dapat 

diterapkan dalam kehidupan sehari-hari saja, namun etika juga sangat penting 

diterapkan dalan berlalu lintas. Prinsip etika yang diterapkan yang diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari dengan etika berlalu lintas hampir sama yaitu tenggang rasa dan 

saling menghargai. Manfaat dan tujuan dibuat Etika Berlalu Lintas antara lain : Dapat 

mengatur individu dalam menggunakan jalan sehingga tidak seenaknya sendiri, tercipta 

kelancaran, keteraturan, keselamatan, serta ketertiban, dapat mengurangi angka 

kecelakaan dan mengurangi kejahatan di Jalan Raya. Tanpa adanya etika berlalu lintas, 

maka pengemudi akan mengemudi seenaknya sendiri tanpa mempedulikan keselamatan 

orang lain, lalu lintas dijalan akan berjalan membingungkan sehingga rawan terjadi 

kecelakaan, rawan kejahatan sarta akan terjadi kemacetan parah. 

Seorang pengendara yang baik tentunya harus melakukan sikap dan perilaku 
etika berkendara yang baik. Beberapa etika perlu diketahui, dipahami dan dilaksanakan 
oleh para pengemudi sepeda motor dan mobil dalam rangka  menghormati pengendara 
dan pengguna jalan yang lain, sehingga semua orang pun akan merasa nyaman, senang 
dan tenang dalam mengendarai kendaraannya.  Tidak boleh ada lagi sifat tidak sabar, 
ugal-ugalan, zig-zag, salip-salipan, dan lain sebagainya demi kebaikan seluruh 
pengguna jalan. Contoh perilaku yang mempertimbangkan etika berkendara diantaranya 
adalah :  

11.8.1. Menghormati dan Menghargai Pengendara Lain 

Setiap pengguna jalan harus menghormati sesama pengguna jalan yang lain. 

Semua orang berhak melintasi jalan umum baik kaya, miskin, tua, muda, semuanya 

boleh mengendarai kendaraan bermotornya di jalan raya asalkan memenuhi 

persyaratan yang telah ditentukan oleh pemerintah dan kepolisian Republik 

Indonesia. Seorang pengendara mobil atau motor tidak boleh membuat pengendara 
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lainnya merasa terganggu.  Kadang kala ada orang yang sangat gemar memacu 

kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan mendahului kendaraan lain yang berjalan 

lambat dengan semena-mena sehingga kendaraan yang didahului merasa terkejut 

dan harus mengerem secara mendadak untuk menghindari kecelakaan yang mungkin 

bisa terjadi.  Ada pula pengendara yang membelokkan kendaraannya tanpa mau 

melihat apa yang ada di belakang dan sampingnya terlebih dahulu sehingga 

kendaraan yang ada di sekitarnya harus ekstra berhati-hati jika bertemu dengan 

pengendara semacam itu.  

11.8.2. Tidak Menggunakan Aksesoris Kendaraan yang Mengganggu 

Setiap pengguna sepeda motor dan mobil hendaknya tidak memasang 

perlengkapan tambahan kendaraan yang sifatnya mengganggu kenyamanan 

pengguna jalan yang lain.  Contohnya seperti lampu yang menyilaukan, suara 

klakson tidak standar, suara knalpot yang bising, dan lain sebagainya.  Setiap 

kendaraan yang dijual biasanya telah memenuhi kelengkapan standar yang tidak 

mengganggu kenyamanan orang lain yang ada di sekitarnya sehingga tidak perlu 

diganti dengan yang lainnya.  

11.8.3. Tidak Ngebut di Jalan Raya dan Juga Tidak Menghambat Jalan Raya 

Kendaraan bermotor bukanlah mainan yang bisa digunakan sekehendak hati, 

sehingga setiap orang yang menggunakannya harus menyesuaikan kecepatan 

kendaraan dengan situasi dan kondisi yang ada di jalan raya.  Hindari memacu 

kendaraan terlalu cepat maupun terlalu lambat sehingga bisa mengganggu 

pengendaran kendaraan yang lain.  Pengendara mobil tidak boleh menghambat 

pengendara sepeda motor yang bisa melaju lebih cepat dalam kondisi lalu lintas 

yang padat karena apabila dihambat efeknya mungkin akan lebih parah. 

11.8.4. Mematuhi Peraturan Lalu-Lintas 

Patuhilah segala peraturan lalu-lintas yang berlaku di jalan raya.  Hindari 

melakukan pelanggaran apa pun itu bentuknya.  Jika seseorang terbiasa melanggar 

aturan lalu-lintas, maka kemungkinan besar seterusnya akan menganggap bahwa 

pelanggaran lalu lintas adalah sesuatu hal yang boleh dilakukan selama tidak ada 

polisi yang menjaga.  Pelanggaran lalu-lintas hanya boleh dilakukan hanya pada saat 

khusus saja seperti pada saat ada banjir, kecelakaan lalu-lintas, huru-hara, tawuran, 

dan lain sebagainya. 

11. 9  Pelanggaran Lalu Lintas dan Aturan Hukumnya  

Meski berbagai aturan sudah dikeluarkan untuk membuat situasi lalulintas tetap 

kondusif, pada kenyataannya masih saja banyak pengguna jalan yang tidak 
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mengindahkan aturan-aturan tersebut. Berbagai pelanggaran kerap dilakukan. 

Ironisnya, kelalaian tersebut tak jarang merugikan orang lain. Seringkali terjadi 

kecelakaan yang membuat orang lain terluka atau bahkan tewas. Berdasarkan hasil riset 

dari Litbang KORAN SINDO terhadap 400 responden. Ada 10 jenis pelanggaran lalu 

lintas yang paling sering terjadi, dantaranya adalah :   

11.9.1. Menerobos Lampu Merah 

Jumlah responden yang menerobos lampu merah adalah 42 %. Lampu  

lalulintas atau traffic light merupakan sebuah komponen vital pengaturan lalulintas. 

Namunironisnya  pelanggaran terhadap lampulintas ini justru menempati urutan 

pertama sebagai jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan pengguna 

kendaraan bermotor. Sedang terburu-buru serta tidak melihat lampu sudah berganti 

warna, adalah beberapa alasan yang sering terlontar. 

11.9.2. Tidak Menggunakan Helm  

Jumlah responden yang tidak  menggunakan helm standar adalah 23 %. 

Menurut UU no 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan sudah mengatur 

mengenai kewajiban pengendara untuk penggunaan helm berstandar Nasional 

Indonesia (SNI). Bahkan dalam UU tersebut dengan jelas tertera pula sanksi jika 

pengemudi tidak mengenai helm, maka ia bisa dipidana dengan pidana kurungan 

paling lama satu bulan atau denda  paling banyak  Rp250.000. Namun,  pada 

prakteknya, lagi-lagi aturan ini sering diabaikan. Rata-rata beralasan, mereka enggan 

menggunakan helm karena jarak tempuh yang dekat serta merasa tidak nyaman. 

11.9.3. Tidak Menyalakan Lampu Kendaraan 

Jumlah respoden yang tidak menyalakan lampu kendaraan di siang hari 

adalah 3 %. Menurut pasal 107 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa Pengemudi Kendaraan Bermotor 

wajib menyalakan lampu utama Kendaraan Bermotor yang digunakan di Jalan pada 

malam hari dan pada kondisi tertentu. Kemudian pada ayat kedua dinyatakan 

Pengemudi Sepeda Motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) wajib menyalakan lampu utama pada siang hari. Pelanggaran sering terjadi, 

terutama untuk kewajiban menyalakan lampu di siang hari.Rendahnya tingkat 

kedisiplinan pengguna jalan atau mungkin kurangnya sosialisasi khususnya untuk 

lampu di siang hari bisa menjadi penyebab seringnya aturan ini dilanggar. 

11.9.4. Tidak Membawa Surat Kelengkapan Berkendara 

Jumlah  respoden  yang tidak  membawa surat kelengkapan berkendara 

adalah 9 %. Aksi tilang yang dilakukan pihak kepolisian juga sering terjadi terhadap 

pengendara yang tidak membawa surat-surat berkendara seperti Surat Izin 

Mengemudi (SIM) serta Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Berbagaioperasi 
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yang tengah gencar dilakukan aparat acapkali mendapati pelanggaran semacam itu. 

Banyak diantara mereka yang belum memiliki SIM karena belum cukup usia, namun 

memaksakan diri untuk mengendarai sepeda motor. Hal ini tentunya bisa 

membahayakan keselamatan diri sendiri dan orang lain.  

11.9.5. Melawan Arus (Contra Flow)  

Di kota-kota besar seperti Jakarta, para pengendara sepeda motor acap kali 

bersikap seenaknya di   “melawanarus”. Jumlah respoden yang melawan arus 

kendaraan adalah 7 %.  Pengendara seolah tutup mata dengan adanya pengendara 

lain yang berjalan berlawanan arah dengan mereka. Banyaknya kasus kecelakaan tak 

membuat jera para pengendara motor dalam melanggar arus berkendara.  

11.9.6. Melanggar Rambu-Rambu Lalu Lintas 

Pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas acap kali terjadi. Jumlah 

responden yang melanggar rambu-rambu lalu lintas adalah 9 %. Jenis pelanggaran 

tersering adalah parkir di bawah rambu dilarang parkir serta berhenti di depan tanda 

larangan stop sudah menjadi aktivitas yang sering dilakukan. Padahal menurut 

ketentuan pasal 287 ayat (1) UU No.22 tahun 2009, jenis pelanggaran tersebut bisa 

terancam hukuman pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak 

Rp500.000.  

 

11.9.7. Menerobos Jalur Kendaraan lain 

Sebanyak 3 % responden menyatakan menerobos jalur lain yang bukan 

jalurnya, dalam hal ini adalah jalur busway. Maraknya kecelakaan akibat aksi 

nekadpengendara yang masuk kejalur busway juga tidak membuat pengendara 

lainnya jera. Begitu penjagaan dari para petugas mengendur, tindakan indisipliner 

ini akan kembali berulang. Padahal sanksi yang dikenakan untuk pelanggaran ini 

juga tidak ringan. Alasan menembus kemacetan seringkali dilontarkan para pelaku 

pelanggaran tersebut. 

11.9.8. Penggunaan Kendaraan yang Tidak Memperhatika Aspek Keselamatan 

Saat ini banyak sekali pengendara yang memodifikasikan kendaraannya 

namun tidak sesuai dengan standar keamanan. Sebanyak 2 % responden menyatakan 

menggunakan komponen kendaraan yang tidak memperhatikan aspek keselamatan. 

Misalnya: mengendarai motor dengan muatan lebih dari peruntukan. Banyak 

peristiwa kecelakaan karena pengemudi memaksakan kendaraannya dijejali dengan 

jumlah penumpang yang tidak sesuai kapasitas. 

11.9.9. Tidak Menggunakan Spion 

1 % responden menyatakan bahwa mereka mengabaikan keselamatan 

dengan tidak mengindahkan pemakaian spion kendaraan di kendaraanya. Pentingnya 
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kesadaran menggunakan kaca spion saat berkendara seringkali diabaikan. Padahal 

kacaspion dapat membantu pengemudi untuk memastikan bahwa kondisi saat itu 

kondusif untuk membelokkan kendaraan. Hal ini juga berguna untuk meminimalisir  

terjadinya kecelakaan. Berdasarkan Undang-Undang No. 2 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan, Pasal 285 ayat 1, pengendara akan ditilang atau didenda sebesar 

Rp250.000 jika kendaraannya tidak dilengkapi dengan kacaspion.  

11.9.10. Berkendara Melewati Trotoar 

1 % responden menyatakan mereka acap kali menggunakan trotoar untuk 

berkendara dan juga berhenti. Seyogyanya trotoar merupakan tempat bagi pejalan 

kaki. Namun nyatanya, hak pejalan kaki juga diserobot oleh para pengendara motor. 

Dengan tanpa merasa bersalah, mereka mengendarai kendaraannya diatas trotoar 

sehingga memaksa pejalan kaki untuk mengalah dengan alasan menghindari 

kemacetan. 

11. 10  Tertib Berlalu Lintas  

Lalu lintas merupakan hal yang sehari - hari nya manusia lewati jika ingin 

bepergian kemana pun, dimana bumi di pijak langit di junjung, artinya ketika kita sudah 

berada pada lalu lintas pasti disitu lah ada aturan aturan yang harus kita taat. Lalu lintas 

adalah tatanan paling sulit yang ada di sebuah negara, banyak sekali presentasi 

pelanggaran hukum dalam berlalu lintas setiap hari ini, dari hari kehari jika sebuah 

negara yang tidak taat hukum maka buruknya etika dalam berlalu lintas akan semakin 

menjadi jadi dan menjadi kebiasaan. Etika manusia dilahirkan dari sebuah adat atau 

kebiasaan sebelumnya, atau bahkan meniru etika berlalu lintas yang buruk demi ke 

egoisan yang ada. 

Pihak yang berwajib dalam berlalu lintas adalah polisi, polisi berfungsi sebagai 

pengatur lalu lintas, dimana jika ada lalu lintas yang bermasalah atau pun berkendala 

polisi wajib hukumnya untuk membenahi masalah tersebut. Membahs soal etika, polisi 

adalah pihak yang seharusnya mengayomi masyarakat tetapi entah mengapa justru etika 

yang tidak baik seringkali muncul, mungkin t idak semua polisi demikian tetapi penulis 

banyak menjumpai polisi yang beretika demikian, seperti bersantai dikala waktu kerja, 

di kala jam nya bertugas untuk mengatur lalu lintas yang tertib polisi ini mengandalkan 

lampu merah yang sering kali di terobos oleh pengguna jalan. Lalu ada juga polisi yang 

memberikan sanksi tidak adil atau tidak sesuai dengan hukum yang ada, ini juga yang 

membuat etika dalamberlalu lintas tidak sehat, dan tidak sebagaimana mestinya.  

Hukum adalah himpunan petunjuk hidup (pelanggaran atau larangan) yang 

mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota 

masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah kepada 

masyarakat itu Menurut pernyataan E. Utrecht,  hukum adalah sebagai alat dari pada 
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penguasa yang dapat memberi atau memaksakan sanksi terhadap pelanggar hukum 

karena dalam penegakan hukum jika terjadi pelanggaran menjadi monopoli 

penguasa.Bagaimana kita bisa menciptakan etika yang baik dan luhur sedangkan para 

penegak hukum saja sudah banyak yang tidak jujur.Terlepas dari polisi dan para 

penegak hukum, pengendara merupakan pengguna lalu lintas, sehingga etika pun sangat 

penting sekali dalam bidang berkendara, karena dalam mengendarai suatu kendaraan 

jika kita tidak mempunya etika maka akan selalu melanggar aturan yang telah di buat, 

Indonesia seperti salah satu negara yang pengguna lalu lintasnya banyak melanggar tata 

tertib, seperti mengendarai motor tanpa mempunyai SIM, tidak menggunakan helm, 

berboncengan tiga, menggunakan alat komunikasi saat berkendara, menyerobot jalur 

pengendara lain, menerobos lampu merah, melewati batas garis zebra kros, etika  ini 

bertahan sampai sekarang karena kebiasan yang telah lama di biarkan dan tidak begitu 

di tegaskan, padahal semua pelanggaran jika angkanya terus menaik akan 

membahayakan perlalu-lintasan yang ada. 

Patuh hukum memang memerlukan biaya yang mahal. Sebagai contoh dalam 

hal berkendara di jalan raya. Untuk mematuhi hukum setiap pengendara sepeda motor 

misalnya harus memiliki SIM, STNK, mengenakan helm yang standart, serta perangkat 

kendaraan yang laik jalan. Di sisi lain untuk melanggar hukum, biayanya akan lebih 

mahal lagi, yaitu ancaman denda ini jauh lebih mahal daripada denda yang dikenakan 

terhadap berbagai kejahatan yang diancamkan dalam KUHP. Kecelakaan seringkali 

terjadi karena pengendara tidak tertib dan berkendara  seakan tanpa aturan yang harus 

dipatuhi. Padahal sudah ada undang-undang lalu lintas yang seharusnya diberlakukan 

sejak tahun 1993, yaitu UU No. 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Jalan yang 

kemudian dilengkapi oleh UU No. 22 tahun 2009.  

Logikanya disiplin berlalu lintas seharusnya tetap ditegakkan. Secara teoritis 

untuk membentuk disiplin masyarakat haruslah melalui proses pelembagaan 

(institulization) hal ini disebabkan karena norma-norma dalam berlalu lintas bukanlah 

norma yang tumbuh dari nilai-nilai sosial dalam kehidupan sehari-hari. Suatu norma 

terlembaga (institutionalized) dalam suatu sistem sosial tertentu, apabila dipenuhi 

paling sedikit tiga syarat, yakni : sebagian terbesar dari warga suatu sistem sosial 

menerima norma tersebut, norma-norma tersebut telah menjiwai bagian terbesar warga-

warga sistem sosial tersebut, dan Norma tersebut bersanksi.  

Adaptasi masyarakat terhadap norma-norma tersebut akan memerlukan waktu 

yang relatif lama, dan ini adalah suatu hal yang normal. Adaptasi itu harus dilakukan 

melalui proses edukasi dan karenanya memerlukan biaya yang besar. Karena itu norma 

yang dibuat hendaknya juga harus memiliki nilai filosofis, logika serta sosiologisnya, 

disamping tentu saja yuridis. Hal ini untuk menghindari kesia-siaan dalam proses 

internalisasi di masyarakat. Kegagalan alam adaptasi akan mengakibatkan pemidanaan. 



 

| BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN ASPEK HUKUMNYA 236 

 

BAB 12 BAHAYA PENYALAHGUNAAN NARKOBA DAN ASPEK 

HUKUMNYA 

 
Kepala pelaksana harian BNN, Irjen Goris Merre di Belawan mengungkapkan, 

“Penggunaan narkoba di Indonesia sekarang ini ada kecenderungan meningkat. Beberpa 

tahun yang lalu  ada sekitar 2,9 juta sampai 3,2 juta orang terkena narkoba”. Dari 

pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa barang yang hanya menjajikan kebahagiaan 

sesaat itu telah dinikmati oleh penduduk Indonesia, bahkan tidak hanya menyerang orang 

dewasa, tetapi para remaja pun tidak ketinggalan. Penyalahgunaan narkoba yang terdiri 

atas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif saat ini justru semakin membius para remaja, 

khususnya remaja yang masih berkecimpung dalam dunia pendidikan. Remaja yang 

dimaksud adalah para pelajar dan mahasiswa Indonesia. Beberapa macam narkoba yang 

beredar di Indonesia ditunjukan dalam gambar 12-1. 

 

 
Gambar 12-1Tren konsumen narkoba di Indonesia 

 
Berdasarkan kondisi seperti yang telah dijelaskan di atas, Polres Jember telah 

berhasil untuk menunjukkan kondisi Kabupaten Jember berkaitan dengan 

penyalahgunaan narkoba tahun 2009 yang terdiri atas data statistik jumlah kasus narkoba 

dan persentase pengguna. Data statistik kasus narkoba yang terjadi di Kabupaten Jember 

dapat dilihat pada tabel 12-1 -tabel 12-5 di bawah ini.  

 
Tabel 12-1 Data Statistik Po lres Jember Berkaitan dengan Kasus Narkoba Tahun 2009 - 2012 

No. 

 

LP/ 

Kasus 

Tsk 

(orang) 
Sidik SP2HP P21 Sabu Ganja Obat 
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No. 

 

LP/ 

Kasus 

Tsk 

(orang) 
Sidik SP2HP P21 Sabu Ganja Obat 

Tahun 2010 

1. 52 59 52 177 

lembar 

31 3,88 gr 91,78 gr 43.191 

butir 

Tahun 2011 

2. 31 36 31 93 lembar 31 5,82 gr 41,20 gr 48.883 

butir 

Tahun 2012 

3. 60 70 60 93 lembar 11 5,77 gr 34,17 gr 49.316 

butir 

 
 
Tabel 12-2 Data Statistik Po lres Jember Kasus Narkoba Berkaitan dengan TKP Tahun 2009 - 2012 

No. TKP 2010 2011 2012 

1. Hotel 1 1 - 

2. RUKO/Toko 2 2 2 
3. Tempat Umum 28 36 16 

4. Pemukiman 28 25 14 

5. Tempat Kos - 2 1 
5. Terminal - - 1 

 
Tabe 12-3Data Statistik Po lres Jember Kasus Narkoba Berkaitan dengan Jenis Kelamin Tahun 

2009 - 2012 

No. Jenis kelamin 2010 2011 2012 

1. Laki-laki 58 32 65 

2. Perempuan 1 4 5 

 
Tabel12-4Data Statistik Polres Jember Kasus Narkoba Berkaitan dengan Usia Tahun 2009 - 2012 

No. Usia 2010 2011 2012 

1. di bawah 17 tahun - 1 3 

2. 17 – 25 tahun 17 7 15 
3. 26 – 35 tahun 20 21 39 

4. 36 – 45 tahun 15 4 11 
5. 46 tahun ke atas 7 3 2 

 
Tabel .-12-5Data Statistik Polres Jember Kasus Narkoba Berkaitan dengan Pekerjaan Tahun 2009 

- 2012 

No. Pekerjaan 2010 2011 2012 

1. TNI/POLRI - - - 

2. PNS 1 1 1 

3. Swasta 50 30 50 

4. Tani 2 3 5 

5. Mahasiswa 2 - 3 

6. Ibu rumah tangga - - 2 
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7. Pengangguran 4 2 9 

 

12. 1  Pengertian Narkoba 

 Narkoba merupakan singkatan atau akronim sebagai berikut. Narkoba (singkatan 

dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif berbahaya lainnya) adalah bahan/zat yang 

jika dimasukan dalam tubuh manusia, baik secara oral/diminum, dihirup, maupun 

disuntikan, dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan, dan perilaku seseorang. 

Narkoba dapat menimbulkan ketergantungan (adiksi) fisik dan psikologis. Macam macam 

narkoba seperti ditunjukan dalam gambar 12-2. 

  

 
Gambar 12-2 Macam dan jenis Narkoba 

12.1.1. Narkotika  

adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik 

sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan 

kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat 

menimbulkan ketergantungan. Contoh: heroin, cocain, ganja (cimeng) ditunjukan 

dalam gambar 12.3.  
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Gambar 12-3 Macam-macam narkotika  

 

12.1.2. Psikotropika  

Adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang 

berkasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang 

menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Contoh: shabu-

shabu, Echtasy ditunjukan dalam gambar 12.4 

 

 
Gambar 12-4 Contoh Psikotropika  

 

12.1.3. Bahan Adiktif Lainnya 

terdiri atas bahan/zat adiktif lainnya dan minuman beralkohol 

a) Bahan/zat adiktif lainnya adalah bahan lain bukan narkotika atau 

psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan.  

b) Minuman Beralkohol 

adalah minuman yang mengandung etanol yang diproses dari bahan hasil 

pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi 

atau fermentasi tanpa destilasi, maupun yang diproses dengan cara 
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mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran 

minuman yang mengandung etanol. 

 Contoh: alkohol, zat yang mudah menguap (Lem Aica Aibon, tinner, bensin, 

spirtus), zat yang menimbulkan halusinasi (jamur kotoran kerbau, sapi, 

kecubung) ditunjukan dalam gambar 12.5.  

 

  
Gambar 12-5 Contoh jenis bahan adiktif 

12. 2  Gejala Dini Penyalahgunaan Narkoba 

Gejala dini penggunaan narkoba dirumuskan dalam 5 M 

1) Mulai susah diajak bicara 

2) Mulai sulit untuk diajak terlibat dalam kegiatan keluarga  

3) Mulai pulang terlambat tanpa alasan 

4) Mulai tersinggung  

5) Mulai berani bolos 

12. 3  Ciri-ciri Penyalahgunaan Narkoba 

Perubahan fisik di lingkungan sehari-hari 

1) Jalan sempoyongan, bicara pelo/cadel/ngoceh, suka ketawa dan tampak 

terkantuk-kantuk 

2) Hidung beler ingusan, juga ngiler dan mata keluar air/merah 

3) Kamar tidak mau diperiksa atau selalu dikunci 

4) Sering didatangi atau menerima telepon orang-orang yang tidak dikenal 

5) Ditemukan obat-obatan, kertas timah, jarum suntik, korek api di kamar/di 

dalam tas 

6) Terdapat tanda-tanda bekas suntikan/sayatan 

7) Sering Kehilangan uang/barang di rumah 
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8) Mengabaikan kebersihan diri 

9) Pakaian kumuh/kusut. 

12. 4  Dampak Penyalahgunaan Narkoba 

Akhir-akhir ini telah terjadi penyalahgunaan narkoba. Banyak narkoba beredar di 

pasaran, misalnya ganja, sabu-sabu, ekstasi, dan pil koplo. Penyalahgunaan obat jenis 

narkoba sangat berbahaya karena dapat mempengaruhi susunan syaraf, mengakibatkan 

ketagihan, dan ketergantungan, karena mempengaruhi susunan syaraf. Narkoba 

menimbulkan perubahan perilaku, perasaan, persepsi,dan kesadaran. 

Pemakaian narkoba secara umum dan  juga psikotropika yang tidak sesuai 
dengan aturan dapat menimbulkan efek yang membahayakan tubuh. Gambar 12.6 

menunjukan  penampilan atau ekspresi wajah dari efek buruk dari pemakaian 
narkoba. 

 
Gambar 12-6 Ekspresi pemakai narkoba 

 

12.4.1. Dampak penggunaan heroin 

Merupakan golongan narkotika semisintetis yang dihasilkan atas pengolahan 

morfin secara kimiawi melalui 4 tahapan sehingga diperoleh heroin paling murni 

berkadar 80% hingga 99%. Heroin murni berbentuk bubuk putih sedangkan heroin 

tidak murni berwarna putih keabuan (street heroin). Zat ini sangat mudah menembus 

otak sehingga bereaksi lebih kuat dari pada morfin itu sendiri. Umumnya digunakan 

dengan cara disuntik atau dihisap. Gambar 12.7 merupakan efek yang ditimbulkan 

pengkonsumsi heroin.  

 

http://belajarpsikologi.com/dampak-penyalahgunaan-narkoba/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-narkoba/
http://belajarpsikologi.com/pengertian-narkoba/
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Gambar 12-7 Pengkonsumsi heroin 

 

12.4.2. Dampak penggunaan Kokain 

Mempunyai 2 bentuk yakni bentuk asam (kokain hidroklorida) dan bentuk 

basa (free base). Kokain asam berupa kristal putih, rasa sedikit pahit dan lebih mudah 

larut dibanding bentuk basa bebas yang tidak berbau dan rasanya pahit. Nama jalanan 

kadang disebut koka, coke, happy dust, snow, charlie, srepet, salju, putih. 

Disalahgunakan dengan cara menghirup yaitu membagi setumpuk kokain menjadi 

beberapa bagian berbaris lurus di atas permukaan kaca dan benda yang mempunyai 

permukaan datar. Kemudian dihirup dengan menggunakan penyedot atau gulungan 

kertas. Cara lain adalah dibakar bersama tembakau yang sering disebut cocopuff. 

Menghirup kokain berisiko luka pada sekitar lubang hidung bagian dalam. Gambar 

12.8 merupakan efek yang ditimbulkan pengkonsumsi kokain.  

 

 
Gambar 12-8 Pengkonsumsi kokain  
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12.4.3.  Dampak penggunaan ganja atau kanabis 

Berasal dari tanaman kanabis sativa dan kanabis indica. Pada tanaman ini 

terkandung 3 zat utama yaitu tetrahidrokanabinol, kanabinol dan kanabidiol. Cara 

penggunaannya dihisap dengan cara dipadatkan menyerupai rokok atau dengan 

menggunakan pipa rokok. Gambar 12.9 merupakan efek yang ditimbulkan 

pengkonsumsi ganja. 

 

 
Gambar 12-9 Pengkonsumsi ganja 

 

12.4.4.  Dampak penggunaan ekstasi 

Ekstasi adalah salah satu jenis amphetamine yang biasanya berbentuk 

pil/tablet dan kapsul, yang dapat memberikan rangsangan yang kuat terhadap system 

syaraf manusia. Ekstasi dicampur dengan zat – zat kimia lain sangat berbahaya, yang 

menyebabkan suatu reaksi yang buruk pada si pengguna termasuk kematian. Gambar 

12.10 merupakan efek yang ditimbulkan pengkonsumsi ekstasi. 

 
Gambar 12-10 Pengkonsumsi ekstasi 
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12.4.5.  Dampak penggunaan shabu 

Metamfetamin bekerja lebih lama dibanding MDMA (dapat mencapai 12 jam) 

dan efek halusinasinya lebih kuat. Nama lainnya shabu, SS, ice. Cara penggunaan 

dalam bentuk pil diminum. Dalam bentuk kristal dibakar dengan menggunakan kertas 

alumunium foil dan asapnya dihisap melalui hidung, atau dibakar dengan memakai 

botol kaca yang dirancang khusus (bong). Dalam bentuk kristal yang dilarutkan dapat 

juga melalui suntikan ke dalam pembuluh darah (intravena). Gambar 12.11 merupakan 

efek yang ditimbulkan pengkonsumsi shabu.  

 

 
Gambar 12-11 Pengkonsumsi shabu 

12. 5  Remaja Beresiko Tinggi 

Remaja yang berisiko tinggi adalah remaja yang: 

1) tidak berada dalam pengawasan orang tua  

2) hidup dalam keluarga yang broken home  

3) tidak bias berkomunikasi dengan orang tua dikarenakan orang tua yang 

kurang peduli pada perkembangan jiwa anak 

4) pengendalian dirinya rendah 

5) tidak mau mengikuti aturan dan norma  

6) suka mencari sensasi 

7) bergaul dengan teman yang berperilaku/menyimpang penyalahguna narkoba 

8) merasa dikuncilkan dan sulit menyesuaikan penyalahgunaan narkoba 
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Gambar 12-12 Dampak umum akibat narkoba  

 

12. 6  Aspek Hukum 

Aspek hukum yang berkaitan dengan narkoba didasarkan pada landasan hukum 

1, 2, dan 3 seperti berikut. 

1) Landasan Hukum -1 

UU Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika  

Pasal 78 ayat (1) : barang siapa tanpa hak dan melawan hukum: 

- menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan 

- memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika gol I 

Dalam bentuk tanaman, atau 

- memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau untuk persediaan, atau 

menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana penjara paling 

lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 500.000.000,00. 

2) Landasan Hukum -2 

UU No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika  

Pasal 37 ayat (1) 

 pengguna psikotropika yang menderita syndroma ketergantungan 

berkewajiban ikut serta dalam pengobatan atau perawatan. 

Pasal 64 ayat (1) 

 barang siapa menghalang-halangi penderita syndroma ketergantungan 

untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan pada fasilitas rehabilitasi 

sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 37, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
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20 juta rupiah. Gamabr 12.13 menunjukan alur wajib lapor untuk 

rehabilitasi bagi korban penyalahgunaan narkoba. 

 
Gambar 12-13 Alur wajib lapor bagi korban penyalahgunaan narrkoba 

 
3) Landasan Hukum -3 

Keppres No. 3 tahun 1997 tentang pengawasan dan pengendalian minuman 

beralkohol 

Pasal 3 ayat (1) 

Minuman beralkohol dibagi dalam 3 golongan: 

a) Gol a : kadar etanol 1 – 5% (bir bintang & green sands) 

b) Gol b :kadar etanol 5 – 20% (anggur Malaga) 

c) Gol c : kadar etanol 20 – 55% (brandy, whisky). 

Pasal 3 ayat (2) – untuk gol b dan c : 

 produksi, pengedaran, dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam 

pengawasan. 

Pasal 5 ayat (1) – gol b dan c : 

 tak boleh dijual di tempat umum kecuali di hotel, bar, restaurant, dan di 

tempat lain yang ditentukan oleh bupati/walikota, kepala daerah tingkat ii 

dan gubernur dki (khusus dki).  

Pasal 5 ayat (2) –  

 yang dimaksudkan tempat tertentu itu tidak boleh dekat tempat ibadah, 

sekolah, rumah sakit, dan tempat tertentu lain yang ditentukan oleh 

pejabat tersebut di atas. 

Berdasarkan materi di atas, yang harus kita perhatikan dan ingat adalah: 
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PENYALAHGUNAAN NARKOBA BUKAN KARENA ADA NIAT, TETAPI 

KARENA ADA BANDAR 

NARKOBAMAKAWASPADALAH…..WASPADALAH!!! 
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BAB 13 Mengenal HIV dan AIDS 

 

13. 1  Pengertian HIV dan AIDS 

 

HIV adalah Human Immunodeficiency Virus  yaitu virus yang menurunkan 

kekebalan tubuh manusia dan termasuk golongan retrovirus yang terutama ditemukan di 

dalam cairan tubuh, seperti darah, cairan mani, cairan vagina dan air susu ibu.  

AIDS adalah Acquired Immune Deficiency Syndrome yaitu sekumpulan gejala 
penyakit  yang timbul karena turunnya kekebalan tubuh. AIDS  disebabkan oleh infeksi 
HIV. Akibat menurunnya kekebalan tubuh timbul berbagai penyakit oportunistik seperti 
tbc, kandidiasis, berbagai radang pada kulit, paru, saluran pencernaan, otak dan kanker. 
AIDS perlu diperhatikan khusus karena: 
1. Belum ada obat untuk menyembuhkan dan belum ada vaksin yang bisa mencegah 

infeksi HIV. 

2. Pengidap HIV menjadi pembawa virus dan dapat menularkan penyakit seumur 

hidupnya, walaupun tidak merasa sakit dan tampak sehat. 

3. Biaya pengobatan mahal/ harus seumur hidup. 

4. Menurunkan mutu sumber daya manusia dan produktifitas kerja, sehingga dapat 

mengganggu perekonomian negara. 

5. Penyakit ini telah menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, sebagian besar 

ditularkan melalui hubungan seksual dan penggunaan jarum suntik terkontaminasi 

HIV pada pengguna narkotika suntik (penasun) 

13. 2  Epidemiologi HIV dan AIDS 

 

AIDS yang pertama kali ditemukan pada tahun 1981 telah berkembang menjadi 

masalah kesehatan global. Sekitar 60 juta orang telah tertular HIV dan 25 juta telah 

meninggal akibat AIDS, sedangkan saat ini orang yang hidup dengan HIV sekitar 35 juta. 

Setiap hari terdapat 7400 orang baru terkena HIV atau 5 orang per menit. Pada tahun 

2007 terjadi 2,7 juta infeksi baru HIV dan 2 juta kematian akibat AIDS (Sumber: Report 

on the global AIDS epidemic , UNAIDS, 2008). 

Di Asia terdapat 4,9 juta orang yang terinfeksi HIV, 440 ribu diantaranya adalah 

infeksi baru dan telah menyebabkan kematian 300 ribu orang di tahun 2007. Cara 

penularan di Asia sangat bervariasi, namun yang mendorong epidemi adalah tiga perilaku 

yang berisiko tinggi: Seks komersial yang tidak terlindungi, berbagi alat suntik di 

kalangan pengguna napza dan seks antar lelaki yang tidak terlindungi.  
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Indonesia adalah salah satu negara di Asia dengan epidemi HIV dan AIDS yang 

berkembang paling cepat (UNAIDS, 2008). Kementerian Kesehatan memperkirakan,  

Indonesia pada tahun 2014 akan mempunyai hampir tiga kali jumlah orang yang hidup 

dengan HIV dan AIDS dibandingkan pada tahun 2008 (dari 277.700 orang menjadi 

813.720 orang). Propinsi Jawa Timur telah menduduki peringkat ketiga jumlah kumulatif 

AIDS terbanyak sampai Juni 2012. Angka penderita HIV/AIDS di Kabupaten Jember 

sendiri dari tahun ke tahun mengalami peningkatan jumlah yaitu tahun 2009 sebesar 126, 

tahun 2010 sebesar 143, tahun 2011 sebesar 180, dan tahun 2012 sebesar 231 (KPA 

Jember, 2012).  

13. 3  Cara Penularan HIV dan AIDS 

1. Transmisi seksual 

penularan melalui hubungan seksual baik homoseksual dan heteroseksual merupakan 

penularan infeksi HIV yang paling sering terjadi. penularan ini berhubungan dengan 

cairan mani dan cairan vagina. Orang yang sering berhubungan seksual dengan 

berganti pasangan merupakan kelompok yang berisiko tinggi terinfeksi HIV 

2. Transmisi darah 

melalui transmisi darah/ produk darah yang sudah tercemar HIV. lewat pemakaian 

jarum suntik yang sudah tercemar HIV, pemakaian jarum suntik yang berulang. 

misalnya alat tindik, tato.  

3. Transmisi transplacental dan ASI 

penularan ini dimungkinkan dari seorang ibu hamil yang HIV positif dan melahirkan 

lewat vagina; kemudian menyusui bayinya dengan ASI. kemungkinan penularan dari 

ibu ke bayi ini berkisar hingga 30%, artinya dari setiap 10 kehamilan dari ibu HIV 

positif kemungkinan ada 3 bayi yang lahir dengan HIV positif. 
 

HIV tidak ditularkan dengan cara sebagai berikut: 

1. berpelukan, berjabat tangan 

2. pemakaian WC, wastafel atau kamar mandi bersama 

3. berenang di kolam renang 

4. gigitan nyamuk atau serangga lain 

5. membuang ingus, batuk atau meludah 

6. pemakaian piring, alat makan/minum atau makan bersama-sama. 

13. 4  Cara Pencegahan HIV dan AIDS 

Pencegahan HIV dan AIDS dikenal dengan pencegahan “ABCDE”yaitu: 

A. Abstinence 
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tidak melakukan hubungan seksual sebelum menikah dan berganti-ganti 

pasangan 

B. Being Faithful 

setelah menikah, setialah pada pasangan anda, tidak melakukan hubungan seks 

dengan orang yang berperilaku berisiko yaitu pekerja seks 

C. Condom 

gunakanlah kondom, apabila pasangan anda adalah HIV positif  

D. Drugs Injection 

Janganlah terlibat narkoba dan pemakaian jarum suntik bersama-sama 

E. Education 

penyebaran informasi dan pengetahuan HIV dan AIDS yang benar ke seluruh 

masyarakat 

13. 5  Tanda-tanda Seseorang Terinfeksi HIV dan AIDS 

 Sebenarnya tidak ada tanda-tanda khusus yang bisa menandai apakah 

seseorang telah terinfeksi HIV, karena keberadaan virus itu sendiri membutuhkan waktu 

yang cukup panjang (5 – 10 tahun). adanya HIV didalam darah bisa terjadi tanpa 

seseorang menunjukkan gejala penyakit tertentu dan ini disebut masa terinfeksi HIV/ HIV 

positif. dalam masa ini, ia sudah bisa menularkan HIV terhadap orang lain.  

secara umum, tanda-tanda utama yang terlihat pada seseorang yang sudah sampai pada 

tahapan AIDS adalah: 

- berat badan menurun lebih dari 10% dalam waktu singkat (kurang lebih enam bulan)  

- demam tinggi berkepanjangan (lebih dari satu bulan) 

- diare berkepanjangan (lebih dari satu bulan)  

sedangkan gejala tambahan berupa: 

- batuk berkepanjangan (lebih dari satu bulan)  

- kelainan kulit dan iritasi (gatal)  

- infeksi jamur pada mulut dan kerongkongan 

- pembengkakan kelenjar getah bening di selutuh tubuh, seperti di bawah telinga, 

leher, ketiak dan lipat paha. 

13. 6  Apa yang dapat kita lakukan untuk memerangi HIV dan 

AIDS? 

1. Bertindaklah menghindari penularan kepada diri sendiri 
2. Pelajari fakta yang benar tentang HIV dan AIDS, karena banyak beredar 

anggapan dan pemikiran yang keliru tentang hal ini.  
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3. Hindarkan diskriminasi terhadap pengidap HIV dan AIDS (ODHA). perlakukan 
mereka secara manusiawi 

4. Adakan tindakan untuk kewaspadaan. 
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BAB 14 POLA HIDUP SEHAT MAHASISWA DENGAN 

GERAKAN MASYARAKAT HIDUP SEHAT (GERMAS)  

14. 1  Pendahuluan  

Selain permasalahan kesehatan mengenai NARKOBA dan HIV –AIDS yang 

telah dibahaskan pada bab sebelumnya masih ada beberapa hal penting yang perlu 

diketahui dan dilaksanakan perubahan perilakunya menuju sehat oleh mahasiswa. Hal 

tersebut dikemas dalam sebuah gerakan bersama yang diinisiasi oleh Kementerian 

Kesehatan akhir tahun 2016 lalu dan diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua 

komponen bangsa yaitu pemerintah baik pusat maupun daerah, dunia pendidikan, 

swasta dan dunia usaha, organisasi kemasyarakatan dan individu, keluarga sert 

masyarakat. 

Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh 

semua komponen Bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, 

kemampuan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 

kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Saat ini, Indonesia tengah mengalami 

perubahan pola penyakit yang sering disebut transisi epidemiologi yang ditandai 

dengan meningkatnya kematian dan kesakitan akibat penyakit tidak menular (PTM) 

seperti stroke, jantung, diabetes dan lain-lain. Dimana penyakit tersebut tercatat telah 

banyak mengidap usia muda. Dampak meningkatnya kejadian PTM adalah 

meningkatnya pembiayaan pelayanan kesehatan yang harus ditanggung oleh 

masyarakat dan pemerintah; menurunnya produktivitas masyarakat; menurunnya daya 

saing negara yang pada akhirnya mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat itu 

sendiri.  

HL Bloem (1908) telah mengidentifikasi bahwa derajat kesehatan masyarakat 

dipengaruhi oleh 4 faktor yakni: Perilaku, Lingkungan, Pelayanan kesehatan dan 

Keturunan. Faktor Perilaku dan Faktor Lingkungan memegang peran lebih dari 75% 

dari kondisi derajat kesehatan masyarakat. Perbaikan lingkungan dan perubahan 

perilaku kearah yang lebih sehat perlu dilakukan secara sistematis dan terencana oleh 

semua komponen bangsa; untuk itu pola hidup sehat dengan Gerakan Masyarakat 

Hidup Sehat (GERMAS) menjadi sebuah pilihan dalam mewujudkan derajat kesehatan 

masyarakat yang lebih baik.  
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14. 2  Pola Hidup Sehat dengan GERMAS 

Dalam 30 tahun terakhir ini, terjadi perubahan pola penyakit yang disebabkan 

berubahnya perilaku manusia. Pada era tahun 1990an, penyebab kematian dan 

kesakitan terbesar adalah penyakit menular seperti Infeksi Saluran Pernapasan Atas, 

TBC, Diare dll.  

Sejak tahun 2010 penyebab terbesar kesakitan dan kematian adalah penyakit 

tidak menular seperti stroke, jantung, dan kencing manis. Penyakit Tidak Menular 

(PTM) saat ini dapat menyerang bukan hanya usia tua tetapi telah bergeser ke usia 

muda, dari semua kalangan kaya dan miskin dan tinggal di kota maupun di desa. Hal ini 

disebabkan masyarakat semakin maju, informasi dan transportasi yang semakin mudah 

dan merubah gaya hidup masyarakat. 

Faktor risiko penyebab Penyakit Tidak Menular (PTM) yang terkait dengan 

gaya hidup masyarakat yang bergeser diantaranya adalah :  

1. Penduduk kurang beraktivitas fisik, contohnya banyak menghabiskan waktu 

dengan menonton TV, bermain game dan terlalu lama  di depan komputer. Hal ini 

dapat menyebabkan faktor risiko kegemukan.  

2. Pola makan yang berubah dimana kecenderungan masyarakat untuk makan 

makanan olahan, siap saji, tinggi gula, garam dan lemak dan kurang makanan yang 

berserat seperti buah dan sayur menyebabkan gangguan pencernaan. 

3. Faktor risiko selanjutnya adalah minum minuman berakohol. Kebiasaan minum 

minuman beralkohol dapat menyebabkan kerusakan organ tubuh dan berisiko 

kematian.  

4. Selanjutnya adalah kebiasaan merokok.  Merokok dapat menyebabkan bermacam 

macam penyakit di antaranya kanker paru-paru, kanker mulut. 

5. Buang air besar sembarangan. Saat ini masih terdapat 63 juta penduduk yang 

masih membuang air di sungai, danau, laut dan daratan. Membuang air besar 

sembarangan dapat menyebabkan sakit perut dan diare 

Dengan faktor risiko penyebab Penyakit Tidak Menular (PTM) yang terkait 

dengan gaya hidup masyarakat diatas maka perlu upaya inisiatif yang dilakukan setaiap 

individu untuk merubah polahidup tidak sehat menjadi sehat dengan GERMAS. 

Adapun kegiatan GERMAS yang bisa dilakukan antara lain:  

1. Melakukan aktivitas fisik  

2. Mengonsumsi sayur dan buah 

3. Tidak merokok 

4. Tidak mengonsumsi alkohol 

5. Memeriksa kesehatan secara rutin  

6. Membersihkan lingkungan 

7. Menggunakan jamban 
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14.2.1. Aktivitas Fisik dan Kebutuhan Istirahat 

1. Aktivitas Fisik 

Tubuh manusia diciptakan Tuhan untuk bergerak, agar manusia dapat 

melakukan aktivitas. Aktivitas fisik yang teratur dan menjadi satu kebiasaan akan 

meningkatkan ketahanan fisik. Aktivitas fis ik dapat ditingkatkan menjadi latihan 

fisik bila dilakukan secara baik, benar, teratur dan terukur. Latihan fisik dapat 

meningkatkan ketahanan fisik, kesehatan dan kebugaran. Latihan fisik yang 

dilakukan dengan mengikuti aturan tertentu dan ditujukan untuk prestasi menjadi 

kegiatan olahragaPekerjaan rumah seperti mencuci piring, mencuci pakaian, 

mengepel lantai dan lain sebagainya bisa dikategorikan aktivitas fisik. Mulailah 

dengan melakukan aktivitas tersebut setiap hari. Lebih baik jika ditambah olahraga 

secara rutin. Lari pagi atau jalan kaki pun bisa dijadikan aktivitas rutin.  

Aktivitas Fisik pada orang dewasa dan usia produktif di tempat kerja 

Aktivitas fisik merupakan bagian dari kehidupan setiap orang dewasa maupun 

pekerja termasuk mahasiswa. Untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran perlu 

dilakukan latihan fisik dan olahraga teratur, yang dapat dilakukan secara perorangan 

atau berkelompok. Dalam melakukan latihan fisik sebaiknya memperhatikan :  

1. Latihan fisik sebaiknya dilakukan 150 menit per minggu dengan interval 

3-5 kali per minggu  

2. Latihan diawali dengan pemanasan, latihan inti, dan pendinginan 

3. Menggunakan sarana dan prasarana yang aman dan nyaman termasuk 

pakaian olahraga dan alas kaki  

4. Memperhatikan keseimbangan asupan nutrisi untuk mendapatkan hasil 

maksimal  

5. Bisa ditambahkan melakukan aktivitas Senam Sehat Bugar (SSB) dengan 

senam aerobic low impact yang dirancang mengikuti ritmik, kontinuitas & 

durasi tertentu. Tahapan SSB, pemanasan, latihan inti pendinginan SSB 

dirancang bagi pemula (jarang berolahraga) dan direkomendasi untuk 

kegiatan-kegiatan senam bersama/panduan lomba pada acara2 khusus.  

6. Peregangan pada saat mengikuti aktivitas perkuliahan, lama belakukan 

aktivitas monoton di depan Note Book / Laptop/ komputer. 

 



224 | Pedoman PK2 dan P2MABA  

224 PEDOMAN PK2 DAN P2MABA |  

 

 
Gambar 14-1 Peregangan di Dalam Kelas  

 

Gangguan kesehatan yang sering dialami mahasiswa ataupun para pekerja 

yang biasa di depan komputer atau gerakan tubuh yang monon seperti duduk lama 

adalah masalah gangguan otot rangka (musculoskeletal) terutama dibagian leher, 

bahu, pergelangan, tulang belakang dan siku. Penyebab utama masalah 

muskuloskeletal adalah posisi duduk yang tidak ergonomis, leher terlalu menunduk, 

punggung terlalu bungkuk/tegak, dll. Duduk lama dalam perkuliahan yang sama 

dalam waktu lama akan mengakibatkan otot menjadi cepat lelah dan aliran oksigen 

ke otak berkurang sehingga menurunkan produkitivitas kerja. Untuk mengurangi 

masalah tersebut diperlukan peregangan. Peregangan dapat dilakukan sebagai 

berikut:  

1) Peregangan dilakukan secara berkala setelah ± 1-2 jam bekerja pada posisi 

sama. 

2) Gerakan dilakukan secara statis dan dinamis dengan menggerakkan otot 

dan sendi kepala, leher, bahu, lengan, pinggang, kaki untuk 

menghilangkan kekakuan tubuh  

3) Gerakan statis dilakukan dengan menahan sendi dan otot pada posisi 

teregang selama 8-10 detik  

4) Gerakan dinamis dilakukan dengan meregangkan dan melemaskan sendi 

dan otot secara perlahan  

5) Napas seperti biasa dan pada gerakan tertentu napas diatur untuk 

memaksimalkan aliran oksigen ke otak  

6) Gerakan dilakukan perlahan-lahan, tidak dipaksakan dan tidak dihentakkan 

 

Manfaat peregangan : 

1. Mengurangi ketegangan otot  

2. Meningkatkan fleksibilitas jaringan otot  

3. Mengurangi risiko cedera otot (kram)  

4. Mengurangi risiko nyeri/cedera punggung  
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5. Mengoptimalkan aktivitas sehari-hari 

 

2. Kebutuhan Istirahat dan tidur 

Setiap individu membutuhkan istirahat dan tidur untuk mempertahankan 

status kesehatannya pada tingkat yang optimal, karena istirahat dan tidur diperlukan 

oleh tubuh untuk memperbaiki sel dalam tubuh (repair process). Pemenuhan 

kebutuhan istirahat dan tidur terutama sangat penting bagi orang yang sedang sakit 

agar lebih cepat sembuh. Apabila kebutuhan istirahat dan tidur tersebut tercukupi, 

maka energi yang dipunyai di harapkan dapat memulihkan status kesehatan dan 

mempertahankan kesehatan untuk dapat melakukan kegiatan dalam kehidupan 

sehari-hari. Selain itu, orang yang mengalami kelelahan (exhausted) juga 

memerlukan istirahat dan tidur lebih dari biasanya untuk mengembalikan kondisi 

fisik dan psikologisnya.  

Istirahat merupakan suatu kondisi yang tenang, rileks tanpa ada stres 

emosional, bebas dari kecemasan. Namun tidak berarti tidak melakukan aktivitas 

apa pun, duduk santai di kursi empuk atau berbaring di atas tempat tidur juga 

merupakan bentuk istirahat. Sebagai pembanding, orang sakit tidak beraktifitas tapi 

mereka sulit mendapatkan istirahat begitu pula dengan mahasiswa yang selesai ujian 

merasa melakukan istirahat dengan jalan-jalan. Oleh karena itu penting buat 

seseorang untuk  menyiapkan lingkungan  atau suasana yang nyaman untuk 

beristirahat  bagi dirinya. Terdapat  enam kondisi seseorang dapat beristirahat :  

a. Merasa segala sesuatu berjalan normal 

b. Merasa diterima 

c. Merasa diri mengerti apa yang sedang berlangsung 

d. Bebas dari perlukaan dan ketidaknyamanan 

e. Merasa puas telah melakukan aktifitas-aktifitas yang berguna 

f. Mengetahui bahwa mereka akan mendapat pertolongan bila membutuhkannya. 

 

Tidur merupakan suatu keadaan perilaku individu yang relatif tenang 

disertai peningkatan ambang rangsangan  yang tinggi terhadap  stimulus dari luar. 

Keadaan ini bersifat teratur, silih berganti dengan keadaan terjaga (bangun), dan 

mudah dibangunkan (Hartman). Pendapat lain juga menyebutkan bahwa tidur 

merupakan  suatu keadaan istirahat yang terjadi dalam suatu waktu tertentu, 

berkurangnya kesadaran membantu memperbaiki sistem tubuh/memulihkan energi. 

Juga tidur sebagai fenomena di mana terdapat periode tidak sadar yang disertai 

perilaku fisik psikis yang berbeda dengan keadaan terjaga. 

a. Faktor yang mempengaruhi Kebutuhan  Istirahat  

Kebutuhan tidur rata-rata per hari sangat tergantung kepada kondisi dan usia 

seseorang.  Bayi baru lahir membutuhkan waktu tidur yang lebih lama, yaitu sekitar 

14-18 jam/hari. Sedangkan untuk seorang mahasiswa yang masuk dalam rentang 
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usia adolescent – dewasa muda berkisar : 7-8 jam/hari. Faktor-faktor yang 

mempengaruhi tidur :  

1) Penyakit 

Seseorang dalam kondisi sakit memerlukan waku tidur lebih banyak dari 

normal. Namun demikian, keadaan sakit menjadikan seseorang mengalami 

kekurangan waktu tidur atau bahkan tidak dapat tidur.  

2) Lingkungan 

Lingkungan yang tenang dan nyaman sangat dibutuhkan untuk istirahat dan 

tidur.  Lingkungan internal diri menjadi kunci pokok agar tercipta 

lingkungan yang nyaman dan juga lingkungan eksternal yang tenang. 

Perubahan suasana lingkungan, seperti lingkungan eksternal yang gaduh 

maka akan menghambat kebutuhan istirahat dan tidurnya. 

3) Motivasi 

Motivasi dapat mempengaruhi kebutuhan istirahat dan tidur. Motivasi dan 

keinginan tertentu akan dapat menimbulkan keinginan untuk tetap bangun 

dan waspada menahan kantuk. Sehingga mengganggu istirahat dan tidurnya.  

4) Kelelahan 

Kelelahan dapat memperpendek masa tidur. Sehingga menyebabkan 

gangguan kebutuhan istirahat.  

5) Kecemasan 

Pada keadaan cemas seorang mungkin meningkatkan saraf simpatis 

sehingga mengganggu tidurnya. 

6) Alkohol dan Obat-obatan 

Beberapa jenis obat yang dapat menimbulkan gangguan tidut antara lain, 

obat diuretik menyebabkan insomnia, Kafein dapat meningkatkan saraf 

simpatis, obat-obatan Beta-bloker dapat menimbulkan insomnia, obat-

obatan narkotika  menyupresi kesulitan tidur.  

7) Nutrisi 

Makanan yang banyak mengandung asam amino dari protein yang dicerna 

seperti keju, susu, daging dan ikan tuna dapat mampercepat terjadinya 

proses tidur.  

 

b. Macam-Macam Gangguan Tidur 

1) Insomnia 

Insomnia dapat berupa kesulitan untuk tidur atau kesulitan untuk tetap tidur, 

bahkan seseoranng yang terbangun dari tidur tapi merasa belum cukup tidur 

dapat di sebut mengalami insomnia. Jadi insomnia merupakan 

ketidak mampuan untuk mencukupi kebutuhan tidur baik secara kualitas 

maupun kuantitas. Insomnia bukan berarti seseorang tidak dapat 
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tidur/kurang tidur karena orang yang menderita insomnia sering dapat tidur 

lebih lama dari yang mereka pikirkan, tetapi kualitasnya berkurang. 

Beberapa factor yang menyebabkan seseorang mengalami insomnia yaitu 

rasa nyeri, kecemasan, ketakutan, tekanan jiwa kondisi, dan kondisi yang 

tidak menunjang untuk tidur. 

2) Somnambulisme 

Merupakan gangguan tingkah laku yang sangat kompleks mencakup adanya 

otomatis dan semipurposeful aksi motorik, seperti membuka pintu, duduk di 

tempat tidur, menabrak kursi,berjalan kaki dan berbicara. Lebih banyak 

terjadi pada anak-anak, penderita mempunyai resikoterjadinya cidera. 

3) Enuresis 

Enuresis adalah kencing yang tidak di sengaja (mengompol) terjadi pada 

anak-anak, remaja dan paling banyak pada laki-laki, penyebab secara pasti 

belum jelas, namun ada beberapa faktor  yang menyebabkan enuresis seperti 

gangguan pada bladder, stres, dan toilet training yang kaku.  

4) Narkolepsi 

Merupakan suatu kondisi yang di cirikan oleh keinginan yang tak terkendali 

untuk tidur, dapat dikatakan pula bahwa narkolepsi serangan mengantuk 

yang mendadak sehingga ia dapat tertidur  pada setiap saat di mana serangan 

mengantuk tersebut datang.  

5) Mendengkur 

Disebabkan oleh adanya rintangan terhadap pengaliran udara di hidung dan 

mulut. Amandel yang membengkak dan Adenoid dapat menjadi faktor yang 

turut menyebabkan mendengkur. Pangkal lidah yang menyumbat saluran 

nafas pada lansia. Otot-otot dibagian belakang mulut mengendur lalu 

bergetar bila dilewati udara pernafasan. 

 

c. Manfaat Istirahat dan Tidur 

1) Hidup lebih sehat dan awet muda 

Saat kita tidur, tekanan darah dan detak jantung biasanya berada di titik 

terendah. Bila kurang tidur, tekanan darah kita akan cenderung naik. 

Hubungan antara hipertensi dan lama tidur seseorang dapat menjelaskan 

hasil penelitian lain yang mengaitkan kurang tidur dengan risiko terkena 

serangan jantung, diabetes, naiknya berat badan dan penyakit penyakit lain. 

Kurang tidur juga terbukti dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh.  

2) Memperindah wajah dan tubuh 

Kurang tidur akan merubah metabolisme tubuh dan mempercepat proses 

penuaan. Mahasiswa kurang tidur pasti merasakannya, jika kurang tidur 

wajah tampak lebih kusut dan sebaliknya ketika anda tidur dengan rileks 

maka akan memperindah wajah dan tubuh.  



228 | Pedoman PK2 dan P2MABA  

228 PEDOMAN PK2 DAN P2MABA |  

 

3) Menjauhi Stress 

Tak dipungkiri lagi, ketika anda tidur maka masalah-masalah yang anda 

pikirkan sejenak menghilang. Sedangkan orang yang mengalami insomnia 

memproduksi hormon stress yang lebih tinggi dibandingkan mereka yang 

tidak.  

4) Mencerdaskan Otak 

Kurang tidur menimbulkan efek kognitif dan fisik mirip dengan orang yang 

minum alkohol. Kondisi orang yang tidak tidur terus-menerus selama 17 

jam sama seperti orang yang kadar alkohol dalam darahnya 0,05%, ini sama 

dengan minum dua gelas alkohol dalam satu jam. Orang yang sulit tidur 

biasanya telat bangun, ritme ini akan membuat masalah dengan proses 

kognitif seseorang, seperti menjadi pelupa dan sulit berkonsentrasi. Artinya 

anda akan menjadi sedikit lebih bodoh setiap kali kurang tidur. 

5) Tubuh menjadi Ideal 

Bagi anda yang sedang diet, tidur menjadi point penting untuk mendukung 

program diet anda. Kurang tidur akan menurunkan metabolisme tubuh 

sehingga nafsu makan meningkat.Manfaat diatas diperoleh untuk tidur yang 

cukup sedangkan apabila kebanyakan tidur dapat menurunkan produktifitas 

hormon pertumbuhan. Oleh karena itu, supaya hidup sehat marilah kita 

biasakan tidur dengan proporsi yang cukup.  

 

14.2.2. Pola Makan Sehat dan Seimbang  

Sayuran dan buah-buahan merupakan sumber berbagai vitamin, mineral, 

dan serat pangan. Sebagian vitamin, mineral yang terkandung dalam sayuran dan 

buah-buahan berperan sebagai antioksidan atau penangkal senyawa jahat dalam 

tubuh serta mencegah kerusakan sel. Serat berfungsi untuk memperlancar 

pencernaan dan dapat menghambat perkembangan sel kanker usus besar. Berbagai 

kajian menunjukkan bahwa konsumsi sayuran dan buah-buahan yang cukup turut 

berperan dalam menjaga kenormalan tekanan darah, kadar gula dan kolesterol darah. 

Konsumsi sayur dan buah yang cukup akan menurunkan risiko sulit buang air besar 

(BAB/sembelit) dan kegemukan. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi sayuran dan 

buah-buahan yang cukup turut berperan dalam pencegahan penyakit tidak menular 

kronik. Secara spesifik manfaat buah dan sayur antara lain : 

1. Mampu menurunkan tekanan darah 

Beberapa buah dan sayur memiliki kandungan yang mampu menurunkan 

tekanan darah Anda. Apabila Anda memiliki riwayat tekanan darah tinggi, 

Anda bisa mengkonsumsi buah dan sayur seperti buah pisang, kentang, buah bit 

bahkan wortel serta buah dan sayur lain yang mengandung kandungan potasium 

yang cukup tinggi.  
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2. Menurunkan kadar kolesterol 

Kadar kolesterol yang tinggi akan memiliki dampak pada kesehatan tubuh 

seperti resiko terkena penyakit jantung. Kadar kolesterol ini masih bisa 

diturunkan dengan rajin mengonsumsi buah dan sayur. Jenis buah dan sayur 

yang bisa Anda konsumsi diantaranya adalah buah pear, sayur bayam sampai 

dengan sayur labu. 

3. Sistem kekebalan tubuh yang meningkat 

Manfaat buah buahan dan sayur sayuran lainnya adalah mampu meningkatkan 

sistem kekebalan pada tubuh. Hal tersebut dikarenakan pada buah dan sayur 

memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Kandungan vitamin C ini 

yang akan menjaga tubuh tetap sehat dan fit serta tidak gampang sakit.  

4. Gigi dan tulang lebih sehat dan kuat 

Buah dan sayur juga memiliki kandungan vitamin dan mineral yang mampu 

menjaga kesehatan tulang serta gigi Anda. Anda bisa mengonsumsi buah dan 

sayur yang mengandung kandungan kalsium yang tinggi seperti bayam, sayur 

kale bahkan sayur dengan jenis lobak. 

Mahasiswa bisa memakan buah dan sayur dengan cara di masak, dimakan 

mentah atau jika suka bisa memakannya dengan cara di jus atau diambil sarinya. 

Manfaat jus buah dan sayur sama halnya dengan manfaat buah dan sayur yang 

lainnya. Mahasiswa bisa mengkreasikan berbagai jenis sayur atau buah dalam satu 

gelas jus untuk mendapatkan manfaat yang maksimal. Yang terpenting dalam 

mengkonsumsi sayur dan buah adalah kontinuitas dalam mengkonsumsinya 

14.2.3. Perilaku Tidak Merokok 

Rokok tidak secara langsung menjadi penyebab kematian seseorang, namun 

zat-zat yang terkandung dalam rokok terbukti menjadi penyebab utama berbagai 

penyakit kronis. Kebijakan pemerintah yang mengharuskan adanya gambar seram 

pada bungkus rokok berdampak bagi perusahaan yakni omzet penjualan produk 

rokok turun 10 persen. Industri rokok gencar menyerbu dengan berbagai iklan dan 

mensponsori kegiatan seperti musik, olahraga yang diadakan oleh mahasiswa 

bahkan menyediakan beasiswa. Remaja merupakan salah satu sasaran yang dituju 

oleh industri rokok.  

Mahasiswa bisa disebut sebagai remaja yang termasuk dalam kategori umur 

15-24 tahun. Mahasiswa selaku pemuda adalah calon pemimpin masa depan. 

Artinya, baik buruknya masa depan bangsa di masa datang ditentukan oleh pemuda 

masa kini. Mahasiswa yang akrab dengan sebutan agent of change ternyata masih 

banyak yang melakukan kebiasaan yang tanpa disadari merupakan gejala sosial yang 

dapat memicu ke arah terbentuknya masalah sosial. Ada banyak alasan yang 

melatarbelakangi perilaku merokok pada remaja. Secara umum, bahwa perilaku 

merokok merupakan fungsi dari lingkungan dan individu. Artinya, perilaku merokok 

http://manfaat-buah.com/manfaat-buah-jambu-biji-merah-dan-putih-untuk-kesehatan/


230 | Pedoman PK2 dan P2MABA  

230 PEDOMAN PK2 DAN P2MABA |  

 

selain disebabkan faktorfaktor dari dalam diri, juga disebabkan faktor lingkungan. 

Faktor dari dalam remaja dapat dilihat dari kajian perkembangan remaja.  

Perilaku merokok pada mahasiswa bisa disebabkan oleh adanya perbedaan 

persepsi. Persepsi adalah kemampuan individu untuk membeda-bedakan, 

mengelompokkan, memfokuskan atau kemampuan untuk mengorganisasikan 

pengamatan. Persepsi pada setiap individu berbeda-beda sesuai dengan harapan, 

pengalaman, serta motivasi pada diri individu itu sendiri. Oleh karena iu, faktor 

persepsi inilah yang menyebabkan  adanya perbedaan cara pandang mahasiswa 

tentang dampak merokok terhadap kesehatan. Hasil penelitian Latief, 2015 dengan 

populasi semua mahasiswa yang terdaftar aktif di Universitas Jember dan sampel 

sebanyak 94 responden. Hasil dalam penelitian ini bahwa pengetahuan dan perhatian 

terhadap media promosi kesehatan tentang rokok memiliki nilai yang sedang, 

sedangkan sikap responden memiliki sikap negatif. Mulailah secara perlahan untuk 

berhenti merokok. Jika tidak bisa sendiri, minta bantunlah kepada ahli hipnosis 

untuk menghentikannya. Pada dasarnya jika ada kekuatan dari diri sendiri untuk 

berhenti merokok, maka hal ini tak mustahil untuk dilakukan.  

 
Gambar zat pada rokok yang berbahaya 

3. Kandungan berbahaya dalam rokok  

Seperti sudah diungkapkan, rokok mengandung berbagai zat yang 

berbahaya. Beberapa di antara dari zat-zat tersebut mungkin sudah anda ketahui. 

Ada kurang lebih 600 kandungan berbahaya di dalam rokok. Saat rokok disulut, 

7000 lebih zat kimia berbahaya dihasilkan oleh asap rokok. Dan setidaknya ada 69 

zat yang menjadi penyebab berbagai penyakit kanker. Untuk lebih jelasnya, berikut 

akan dijelaskan di bawah ini: 

a. Acetone, zat yang biasa ditemukan di dalam pembersih kuku. 

b. Acetic Acid, zat yang biasa digunakan dalam pewarna rambut. 

c. Amonia, zat yang digunakan untuk pembersih rumah. 

d. Arsenic, zat yang digunakan untuk racun tikus. 

e. Butane, digunakan untuk pembuatan cairan pemutih 
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f. Benzene, ditemukan di dalam produksi karet 

g. Formaldehyde, sebagai zat yang digunakan dalam proses pembalseman. 

h. Carbon Monoxide , gas yang dihasilkan dari proses pembakaran. 

i. Cadmium, sebagai komponen aktif di dalam baterai 

j. Methanol, bahan bakar utama roket. Bahaya etanol dan metanol sudah sangat 

mematikan bagi kesehatan. 

k. Toluene, digunakan untuk membuat cat. 

l. Lead, digunakan pada komposisi pembuat baterai. 

m. Nicotine, digunakan sebagai insektisida.  

n. Hexamine, ditemukan pada cairan untuk menyalakan arang. 

o. Naphthalene, bahan yang digunakan untuk membuat kapur barus. 

p. Tar, bahan baku aspal 

2. Bahaya rokok bagi kesehatan 

a. Kanker 

Merokok dapat menyebabkan sekitar 90% kematian akibat kanker paru-paru 

pada pria serta 80% pada wanita. Resiko kematian karena faktor kanker paru-

paru dapat 23 kali lebih tinggi pada pria perokok dan 13 kali lebih tinggi pada 

wanita yang merokok dibandingkan pada mereka yang bukan tidak 

merokok.Pada sebuah riset menunjukkan bahwa bukan perokok yang tinggal 

bersama perokok memiliki resiko 24% lebih tinggi untuk terkena penyakit 

kanker paru-paru dibandingkan bukan perokok pada umumnya. Bahaya 

merokok juga dapat menyebabkan kanker kantung kencing, ginjal, faring, 

esopagus, rongga mulut, serviks, pita suara, pankreas, dan perut. 

b. Gangguan pernafasan 

Bahaya merokok dapat meningkatkan resiko kematian karena penyakit paru-

paru yang kronis sampai 10 kali lipat. Sekitar 90% kematian karena penyakit 

paru-paru kronis disebabkan karena merokok. 

c. Gangguan janin 

Kebiasaan merokok juga akan berdampak buruk terhadap kesehatan 

reproduksi dan janin yang terdapat dalam kandungan, termasuk kemandulan, 

keguguran, kematian janin, bayi lahir dengan berat badan rendah, serta 

sindrom kematian mendadak bayi.  

d. Penyakit jantung 

Merokok dapat menimbulkan aterosklerosis atau terjadi pengerasan pada 

pembuluh darah. Kondisi seperti ini merupakan penumpukan zat lemak pada 

arteri, lemak dan plak memblok aliran darah serta dapat membuat 

penyempitan pembuluh darah. Hal ini yang dapat menyebabkan penyakit 

jantung. Jantung dipaksa untuk bekerja lebih keras dan tekanan ekstra yang 

http://halosehat.com/farmasi/kimia/14-bahaya-etanol-dan-metanol-bagi-kesehatan
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pada akhirnya menyebabkan angina atau nyeri dada. Jika salah satu arteri atau 

bahkan lebih menjadi benar-benar terblokir, serangan jantung mungkin dapat 

terjadi. Semakin banyak rokok yang telah dihisap dan semakin lama seseorang 

tersebut merokok, semakin besar pula kesempatan untuk mengembangkan 

penyakit jantung atau stroke. 

e. Penyakit paru-paru 

Risiko terkena penyakit seperti pneumonia, emfisema, atau bronkitis kronis 

dapat meningkat karena kebiasaan merokok. Penyakit ini disebut sebagai 

penyakit paru obstruktif kronik (PPOK). Penyakit paru-paru tersebut dapat 

berlangsung dan bertambah buruk seiring dari waktu ke waktu sampai orang 

tersebut akhirnya meninggal karena kondisi tersebut. Menurut American 

Cancer Society, orang yang telah berumur 40 tahun dapat menderita emfisema 

atau bronkitis, tetapi dengan gejala yang jauh lebih buruk pada kemudian hari.  

f. Diabetes 

Kebiasaan merokok dapat meningkatkan resiko terkena diabetes. Bahaya 

rokok juga menyebabkan komplikasi dari diabetes, seperti penyakit jantung, 

penyakit mata, stroke, penyakit ginjal, penyakit pembuluh darah, dan masalah 

kaki.  

g. Kebutaan 

Bahaya merokok dapat meningkatkan resiko degenerasi makula yaitu 

penyebab kebutaan yang dialami pada orang tua. Orang yang merokok 4 kali 

lebih mungkin dibandingkan dengan orang-orang yang bukan perokok untuk 

mengembangkan degenerasi makula, yangg merusak makula, pusat retina, 

serta dapat menghancurkan penglihatan sentral tajam. 

h. Penyakit mulut 

Penyakit mulut yang disebabkan karena rokok antara lain seperti kanker 

mulut, kanker leher, penyakit gigi, dan nafas. 

i. Impotensi 

Rokok adalah faktor resiko utama penyakit pembuluh darah perifer yang akan 

mempersempit pembuluh darah pembawa darah ke seluruh tubuh. Pembuluh 

darah pada alat reproduksi pria kemungkinan dapat terpengaruh karena 

merupakan pembuluh darah yang berukuran kecil dan dapat mengakibatkan 

disfungsi impoten. 

 

14.2.4. Tidak Mengkonsumsi NAPZA 

Sama halnya seperti rokok, makan minum minuman beralkohol pun harus 

dihentikan. Penjelasan untuk bahaya mengkonsumsi alkojhol telah dijelaskan pada 

bab sebelumnya.  
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14.2.5. Memeriksa Kesehatan Secara Rutin 

Medical Checkup sangat penting dilakukan oleh setiap individu. Mendatangi 

fasilitas pelayanan kesehatan bukanlah hanya saat kita sakit, justru saat kita (merasa) 

sehat. Sehingga bibit-bibit penyakit yang mungkin akan timbul di kemudian hari 

akan lebih mudah terdeteksi secara dini. Medical Checkup mahasiswa FKM 

Universitas Jember bisa dilakukan di Universitas Jember Medical Center (UMC). 

Medical checkup sebaiknya dilakukan untuk usia lebih dari 15 tahun untuk  deteksi 

dini penyakit. Agar kesehatan mahasiswa terjaga, mahasiswa perlu memerikasakan 

diri secara rutin 6 bulan sekali. Pemeriksaan yang dilakukan meliputi : cek tekanan 

darah, cek kadar gula darah, cek kolesterol darah, tes darah lengkap di laboratorium 

 

14.2.6. Membersihkan Lingkungan 

Bersama-sama dengan teman satu kost, tetangga dan keluarga melakukan 

kerja bakti membersihkan lingkungan minimal sebulan sekali. Selain untuk hidup 

sehat juga akan mempererat tali silaturahim antar sesama anggota masyarakat 

sehingga kesehatan social juga terjaga. Yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah 

setiap individu berperilaku buang sampah tepat pada tempatnya, ikut aktif 

memeriksa jentik nyamuk di bak mandi, selalu membuka jendela kaca kamar atau 

rumah di pagi hari untuk sirkulasi udara dan menghindari penyakit TB.  

Selain hal menjaga kesehatan lingkungan yang perlu diperhatikan lagi 

adalah cara mencuci tangan yang baik dan benar sebagai langkah awal mencegah 

kontaminasi diri dari beberapa sumber penyakit seperti TB, Diare, Influenza, Kusta 

dll. Ada banyak waktu bahkan setiap saat kita bisa melakukan cuci tangan untuk 

menghindarkan dari seranagn kuman ataupun bakteri. Tetapi ada beberapa waktu 

yang sangat tepat untuk melakukan cuci tangan, antara lain: 

1. Sebelum makan atau saat menyiapkan makanan. 

2. Sebelum menyuapi anak. 

3. Sebelum meneteki/menyusui anak. 

4. Sesudah keluar dari toilet/buang air kecil atau besar. 

5. Sesudah memegang barang yang diduga mengandung kotoran.  

6. Sesudah ceboki anak. 

 

Tahapan cuci tangan yang benar yaitu sebelum  mencuci tangan, basuh 

terlebih dahulu tangan dengan air yang mengalir. Pakailah sabun dengan 

membersihkan-bagian tangan sesuai rincian di bawah ini selama 20 detik. 
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.  

Gambar 14-2. Tahapan Cuci Tangan 

Berikut adalah tahapan cuci tangan : 

Tahap 1 :  

Bersihkan telapak tangan dengan cara menggosok-gosokkan telapak tangan yang 

saling berhadapan. 

Tahap 2 :  

Bersihkan punggung tangan dengan cara menggosok-gosokkan punggung tangan 

yang satu dengan telapak tangan yang lain. Lakukan secara bergantian antara 

tangan kiri dan tangan kanan. 

Tahap 3 :  

Bersihkan jari jemari dan persendiaannya dengan cara saling meremas antara jari-

jari tangan kiri dengan jari-jari tangan kanan. 

Tahap 4 :  

Bersihkan punggung jari kedua tangan dengan cara saling mengunci.  

Tahap 5 :  

Bersihkan ibu jari dengan cara menggenggam ibu jari yang satu dengan tangan 

lainnya dan saling memutar-mutar dengan arah berlawanan. Lakukan secara 

bergantian antara tangan kiri dan kanan. 

Tahap 6 :  

Bersihkan ujung jari dengan cara menggosok-gosokkan ujung jari terhadap telapak 

tangan yang satunya. Lakukan secara bergantian antara tangan kiri dan kanan. 
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Selain cuci tangan ada beberapa hal yang perlu dilakukan dalam menjaga 

kebersihan lingkungan : 

1. Menjaga kebersihan sekitar 

Menjaga kebersihan di sekitar rumah/tempat tinggal atau bahkan di tempat 

kerja bisa dilakukan dengan cara klasik namun sebenarnya efektif, yaitu dengan cara 

menyapu dan mengepel. Menyapu untuk menyingkirkan debu-debu atau sampah 

kering, sedangkan mengepel untuk membersihkan lokasi yang terkena sampah 

basah. Disinfektan diperlukan setelah mengepel guna mematikan bakteri yang 

mungkin masih menempel di lantai.  

2. Membuang sampah pada tempatnya 

Membuang sampah pada tempatnya adalah hal kecil namun “sulit” 

dilakukan, hingga akhirnya bisa menyumbat saluran air, menyebabkan banjir.  

Membuang sampah pada tempatnya sebaiknya juga dibedakan sesuai sifatnya. 

Paling mudah adalah membedakan sampah organik dan sampah non organik. 

Sampah organik adalah sampah yang berasal dari alam dan mudah terurai oleh alam, 

misal dedaunan, kulit pisang, kulit jeruk, dan lain-lain. Sedangkan sampah non 

organik adalah sampah buatan manusia dan susah terurai oleh alam, misalkan botol 

plastik, platik kresek, sedotan, sendok plastik, minuman kemasan kertas, dan lain 

sebagainya. Kertas masuk dalam kategori sampah non organik. Kenapa harus 

dibedakan? Supaya daur ulang lebih mudah dilakukan.  

3. Melipat sampah makanan/minuman box 

Minuman kemasan kertas yang berbentuk kotak, seperti susu, teh, kopi, dan 

minuman jenis lainnya, jika diperhatikan lebih lanjut di bagian salah satu sisinya, 

biasanya tertera cara membuangnya. Yaitu dikempeskan kemudian baru dibuang ke 

dalam tempat sampah. Cara membuang seperti anjuran yang tertera di kemasan 

kotak tersebut, sebenarnya efektif mengurangi volume sampah pada tempat sampah, 

utamanya untuk yang tinggal di tempat kos, yang biasanya menggunakan tempat 

sampah dengan ukuran minimalis. 

4. Meremukkan sampah botol plastik 

Masih ingat dengan iklan salah satu air minuman dalam kemasan botol 

plastik yang divisualisasikan dibuang dengan cara diremukkan terlebih dahulu? 

Dengan mengikuti saran dari iklen tersebut kita akan mendepatkan 2 (dua) 

keuntungan, yang pertama untuk mengurangi volume sampah dan yang kedua 

adalah untuk menghindari penggunaan botol bekas.Penggunaan botol bekas adalah 

hal yang sangat berbahaya, apalagi dengan plastik yang sebenarnya sudah tertulis 

sekali pakai alias tidak bisa digunakan lagi.  

5. Daur ulang sampah 

Daur ulang sampah perlu dilakukan untuk memberdayagunakan kemba li 

sampah yang masih digunakan. Manfaatkan plastik kemasan minyak goreng, plastik 

kemasan sabun ukuran besar, digunakan untuk media tanam. Sehingga di teras 
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rumah yang hanya berukuran sedang atau kecil bisa penuh dengan tanaman sayuran 

yang bisa dikonsumsi sehari-hari. Lumayan untuk mengirit pengeluaran. 

6. Mencabut charger ponsel, laptop dan listrik saat tidak digunakan 

Charger ponsel dalam keadaan tertancap dan terhubung dengan listrik 

adalah kebiasaan kita pada umumnya. Mungkin  pernah melihat sebuah iklan 

layanan masyarakat tentang vampir energi, salah satu yang termasuk adalah charger 

ponsel atau laptop. Jadi cabut charger ponsel atau perangkat listrik lainnya jika 

memang tidak sedang di gunakan untuk menghemat pengeluaran listrik.  

7. Mematikan kran air saat tidak digunakan lagi 

Hal ini merupakan hal sederhana yang bisa dilakukan, namun terasa sangat 

berat dilakukan. Padahal mudah, bisa saja seseorang ketika bersikat gigi di wastafel 

mematikan air dan hanya mengucurkan air untuk kumur, bukan mengucurkan air 

kran wastafel selama bersikat gigi. Ingat, kandungan air tanah bisa menipis, apalagi 

di kota-kota besar sekarang sudah bermunculan banyak sekali hotel, pusat 

perbelanjaan, pusat hiburan, yang pastinya menyedot kebutuhan air, namun tidak 

diimbangi dengan adanya sumur resapan yang memadai. 

8. Menyingkirkan sampah yang bisa menampung air hujan 

Dengan menyingkirkan atau bahkan membuang dan memastikan tidak 

menampung air saat musim hujan tiba, maka kita sudah melakukan upaya untuk 

menjaga lingkungan sekitar tetap sehat. 

9. Tidak menggantung banyak pakaian di balik pintu 

Udara di dalam ruangan yang penuh dengan baju bergantung, juga kurang 

sehat, bau apek sudah pasti.  Jadi sebaiknya tidak banyak menggantung pakaian di 

dalam ruangan, sebaiknya setelah dipakai kemudian dicuci sehingga bakteri tidak 

lagi menempel di baju. Bagi yang muslim, sholat dengan pakaian bersih juga lebih 

nyaman. 

10. Menjaga kebersihan pakaian, handuk hingga sepatu 

Menjaga kebersihan berarti juga menjaga udara sekitar. Menjaga udara 

sekitar berarti menjaga mood kita untuk selalu berpikir positif. Tampil dengan 

pakaian bersih menambah percaya diri yang bisa membentuk pola pikir sukses. 

Pakaian sebaiknya diganti setelah digunakan beraktivitas seharian. Handuk 

hendaknya dicuci satu minggu sekali agar tidak menjadi pertembuhan bakteri.  

14.2.7. Menggunakan Jamban Sehat 

Mungkin terdengar aneh, tapi faktanya masih banyak daerah di Indonesia 

yang tidak menggunakan jamban sebagai tempat pembuangan. Penduduk tersebut 

masih banyak yang menggunakan sungai sebagai aktivitas mencuci pakaian, 

mencuci piring, mandi, pun buang air besar. Tentunya hal ini menimbulkan risiko 

penyakit yang diakibatkan oleh kuman.  

1. Syarat Jamban Sehat 
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a. Tidak mencemari sumber air minum (jarak antara sumber ai minum dengan 

lubang penampungan minimal 10 meter) 

b. Tidak berbau. 

c. Kotoran tidak dapat dijamah oleh serangga dan tikus. 

d. Tidak mencemari tanah disekitarnya.  

e. Mudah dibersihkan dan aman digunakan. 

f. Dilengkapi dinding dan atap pelindung.  

g. Penerangan dan ventilasi cukup .  

h. Lantai kedap air dan luas ruangan memadai.  

i.  Tersedia air, sabun, dan alat pembersih.  

 

2. Ada beberapa hal yang diperlukan untuk memiliki jamban sehat diantaranya: 

a. Lantai jamban hendaknya selalu bersih dan tidak ada genangan air. 

b. Bersihkan jamban secara teratur sehingga ruang jamban dalamkeadaan bersih. 

c. Di dalam jamban tidak ada kotoran yang terlihat.  

d. Tidak ada serangga, (kecoa, lalat) dan tikus yang berkeliaran. 

e. Tersedia alat pembersih (sabun, sikat, dan air bersih).  

f. Bila ada kerusakan, segera diperbaiki. 
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BAB 15 KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN UPAYA 

PENCEGAHANNYA 

15. 1  Pendahuluan 

Jika membaca Mukadimah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang 

Anti Korupsi Tahun 2003, tertulis bahwa Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) prihatin 

terhadap berkembangnya korupsi di beberapa negara, karena dampak yang 

ditimbulkannya dapat mengancam stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak 

lembaga-lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta 

menghambat pembangunan berkelanjutan serta penegakan hukum. Berdasarkan hal 

tersebut PBB menganjurkan kepada seluruh negara untuk mencegah dan bahkan 

memberantas korupsi tersebut dengan cara-cara yang lebih efekti.
1
 

Mukadimah Konvensi PBB tersebut telah menjadi keprihatinan bangsa 

Indonesia sejak tahun 1950-an, karena korupsi di Indonesia telah ada sejak tahun 1950-

an.
2
 Sebagaimana juga disampaikan oleh Soren Davidsen yang dikutip oleh Marwan 

Effendy, korupsi di Indonesia telah ada sebelum orde baru, namun korupsi menjadi 

sistemik dan hirarkis adalah ciri utama dalam politik ekonomi orde baru yang membuka 

peluang terjadinya korupsi.
3
 Keprihatinan Indonesia terhadap korupsi terus berlanjut 

sampai pada masa reformasi bahkan sampai sekarang. Pada masa reformasi korupsi 

tidak lebih baik dengan masa sebelumnya, berdasarkan laporan BPK terdapat 

penyimpangan uang negara mencapai Rp. 166,53 triliun atau sekitar 50 persen dari 

Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara (APBN) 2003.
4
 Demikian juga saat ini, 

masih banyak para pejabat negara yang menjadi tersangka kasus korupsi.   

Sementara akibat yang ditimbulkan oleh korupsi bersifat pararel dan merusak 

seluruh sistem kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial-budaya dan 

bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.
5
 Kerugian secara 

ekonomi dari korupsi, jelas dapat dirasakan oleh masyarakat, tercermin dari tidak 

optimalnya pembangunan ekonomi yang dijalankan, selain itu hasil yang diperoleh dari 

berbagai aktifitas ekonomi bangsa, seperti pajak, menjadi jauh lebih kecil dari yang 

seharusnya dicapai. Kerugian dalam bidang politik, praktek korupsi menimbulkan 

diskriminasi pelayanan publik ataupun diskriminasi penghargaan terhadap hak-hak 

                                                                 
1
 Lihat Mukadimah Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Anti Korupsi Tahun 2003.  

2
 Chaerudin dkk, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi , Refika 

Aditama, Bandung, 2009, hlm. 1.  
3
 Marwan Effendy, Sistem Peradilan Pidana (Tinjauan Terhadap Beberapa Perkembangan 

Hukum Pidana), Referensi, Jakarta, 2012, hlm. 82.  
4
 Purwaning M. Yanuar, Pengembalian Aset Hasil Korupsi, Alumni, Bandung, 2007, h lm. 5.  

5
 Mien Rukmin i, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 111.  
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politik masyarakat. Sedangkan kerugian dalam bidang sosial-budaya dan moral, praktek 

korupsi telah menimbulkan “penyakit” dalam masyarakat, bahwa perbuatan tersebut 

seakan dianggap sebagai perbuatan yang halal dan wajar.
6
  

15. 2  Pembahasan 

15.1.1. Pengertian Korupsi 

Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu Corruptio-corruptus, 

selanjutnya istilah korupsi muncul dalam beberapa bahasa di Eropa seperti bahasa 

Inggris yaitu corruption, bahasa Belanda yakni corruptie. Arti harfiah dari istilah 

korupsi menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, busuk, bejad, tidak jujur yang 

disangkutpautkan dengan keuangan.
7
 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai korupsi adalah 

penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan) untuk kepentingan 

pribadi atau orang lain.
8
 sedangkan dalam Black’s Law Dictionary korupsi adalah 

suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu 

keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak 

lain, secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan 

suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, bersamaan dengan 

kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain.
9
 

Sedangkan menurut para ahli, Huntington memberi pengertian korupsi 

sebagai perilaku menyimpang dari public official atau para pegawai dari norma-

norma yang diterima yang dianut oleh masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh 

keuntungan-keuntungan pribadi.
10

 Menurut Vito Tanzi korupsi adalah perilaku yang 

tidak mematuhi prinsip, dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau pejabat 

publik, keputusan yang dibuat berdasarkan hubungan pribadi atau keluarga akan 

menimbulkan korupsi, termasuk juga konflik kepentingan dan nepotisme.
11

 

Sedangkan menurut Alatas mengemukakan pengertian korupsi dengan menyebutkan 

benang merah yang menjelujuri dalam aktivitas korupsi, yaitu subordinasi 

kepentingan umum di bawah kepentingan tujuan-tujuan pribadi yang mencangkup 

pelanggaran norma-norma, tugas dan kesejahteraan umum, dibarengi dengan 

                                                                 
6
 Ed i Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (penyunting), Menyingkap Korupsi, Kolusi, 

Nepotisme di Indonesia, Aditya Media, Yogyakarta, 1999, h lm. v.  
7
 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1996, h lm. 115. 

8
 Departemen Pendid ikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia , Balai Pustaka, 

Jakarta, 1989, hlm. 462. 
9
 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, Ed isi VI, West Publishing, St. Pau l Minesota, 

1990, h lm. 191. 
10

 Huntington dikutip dari Chaerudin, Op. Cit, hlm. 2. 
11

 Ibid. 
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kerahasiaan, penghianatan, penipuan dan kemasabodohan yang luarbiasa akan 

akibat-akibat yang diderita oleh masyarakat.
12

 

  

15.2.1. Korupsi Dalam Perspektif Hukum dan Jenis-Jenisnya 

Setelah diulas tentang pengertian korupsi baik dari segi bahasa dan pendapat 

menurut ahli tiba saatnya mengetahui korupsi dalam perspektif hukum. Fakta 

menunjukkan bagi masyarakat yang tidak mengetahui tentang hukum tidak dapat 

membedakan apakah perbuatan yang dilakukannya merupakan tindak pidana 

korupsi atau bukan. 

  Korupsi menurut hukum telah tertuang dengan jelas dan tegas dalam 13 

buah Pasal yang terdapat di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 (selanjutnya akan ditulis UU Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi). Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 

tiga puluh jenis tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara 

terperinci mengenai perbuatan yang dapat dikenakan pidana penjara karena korupsi. 

Dari tiga puluh jenis korupsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi tujuh jenis 

perbuatan yang digolongkan sebagai tindak pidana korupsi, dengan kata lain 

terdapat tujuh jenis perbuatan yang digolongkan sebagai perbuatan pidana korupsi 

yang apabila melakukan perbuatan tersebut dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak 

pidana korupsi dan dapat diancam dengan pidana penjara.  

15.2.2. Kerugian keuangan negara  

Perbuatan yang dapat merugikan keuangan negara dapat digolongkan 

sebagai perbuatan korupsi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU 

Tindak Pidana Korupsi. Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi menyatakan “Setiap 

orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, 

dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 

(empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 

200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 

(satu miliar rupiah). Berdasarkan pasal ini perbuatan yang dilakukan seseorang 

untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain, dari akibat perbuatan itu dapat 

merugikan keuangan negara, maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan korupsi 

karena telah merugikan keuangan negara. 

                                                                 
12

 Alatas, Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm. 7. 
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15.2.3. Suap menyuap 

Suap menyuap merupakan perbuatan menjanjikan atau memberi sesuatu 

kepada seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, di mana dengan 

menjanjikan atau pemberian sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara 

negara tersebut pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut akan berbuat 

atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Perbuatan suap menyuap ini 

merupakan bagian dari perbuatan korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) 

huruf a UU Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan “Dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana 

denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banya 

Rp. 250.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah)setiap orang yang (a) memberi atau 

menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan 

maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau 

tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentaangan dengan kewajibannya; 

atau (b) .................”.  

15.2.4. Penggelapan dalam jabatan 

Penggelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 UU 

Tindak Pidana Korupsi. Pasal 8 UU Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa 

“..............Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan 

menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, 

dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena 

jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambila atau 

digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam perbuatan tersebut”. Berdasarkan 

pasal tersebut dapat mewakili perbuatan korupsi dalam bentuk penggelapan dalam 

jabatan, bahwa pegawai negeri atau selain pegawai negeri yang ditugaskan untuk 

menjalankan suatu jabatan secara terus menerus atau untuk sementara waktu, 

pegawai negeri ini melakukan penggelapan dengan sengaja terhadap uang atau surat 

berharga yang disimpan karena jabatannya. Juga termasuk penggelapan dalam 

jabatan jikalau pegawai negeri tersebut membiarkan uang atau surat berharga 

tersebut digelapkan oleh orang lain atau juga pegawai negeri tersebut turut 

membantu dalam perbuatan penggelapan uang atau surat berharga tersebut. Semua 

perbuatan yang dilakukan pegawai negeri tersebut merupakan perbuatan pidan 

korupsi dalam bentuk penggelapan dalam jabatan. 

15.2.5. Pemerasan 

Pemerasan digolongkan sebagai perbuatan korupsi, apabila pemerasan 

tersebut dilakukan oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, dimana dalam 

melakukan pemerasan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain dengan melalui perbuatan memaksa seseorang memberikan sesuatu, 



 

| KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN UPAYA PENCEGAHANNYA 225 

 

membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan 

sesuatu bagi dirinya sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 12 huruf e UU Tindak 

Pidana Korupsi. juga termasuk perbuatan korupsi dalam bentuk pemerasan jika 

pegawai negeri atau penyelenggara negara pada saat menjalankan tugas meminta 

atau menerima pekerjaan, atau menyerahkan barang yang seolah-olah merupakan 

utang kepada dirinya, dimana yang sebenarnya diketahui bahwa hal tersebut 

bukanlah merupakan utang. Juga termasuk perbuatan korupsi dalam bentuk 

pemerasan pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain.  

15.2.6. Perbuatan curang 

Perbuatan korupsi dalam bentuk perbuatan curang adalah perbuatan yang 

dilakukan oleh seorang pemborong yang berbuat curang pada waktu membuat 

bangunan atau pada saat menyerahkan bahan bangunan, dari perbuatan tersebut 

dapat membahayakan keamanan orang atau barang atau keselamatan negara dalam 

keadaan perang sebgaimana telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a UU Tindak 

Pidana Korupsi. Demikian juga pengawas bangunan yang membiarkan perbuatan 

curang pada saat melakukan pembangunan atau penyerahan barang sebagaimana 

telah diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Tindak Pidana Korupsi. demikian 

juga rekanan yang berbuat curang pada waktu menyerahkan barang keperluan TNI 

dan/atau Kepolisian Negara RI, termasuk di dalamnya adalah pengawas. Pegawai 

negeri yang menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain juga bagian 

dari perbuatan korupsi dalam bentuk curang. 

15.2.7. Benturan kepentingan dalam pengadaan 

Perbuatan korupsi ini diatur dalam Pasal 12 huruf i UU Tindak Pidana 

Korupsi yang menyatakan “.................... (i) pegawai negeri atau penyelenggara 

negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam 

pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, 

untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya”. 

Berdasarkan pasal ini yang dimaksud dengan perbuatan korupsi dalam bentuk 

kepentingan dalam pengadaan adalan pegawai negeri atau penyelenggara negara ikut 

serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan sementara dirinya sebagai 

pengawas terhadap pemborongan, pengadaan atau persewaan tersebut, maka 

perbuatan ini merupakan perbuatan korupsi.  

15.2.8. Gratifikasi  

Perbuatan korupsi yang dilakukan pegawai negeri atau penyelenggara 

negara dengan cara menerima gratifikasi (pemberian dari orang lain) yang 

berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya 

sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B UU Tindak Pidana Korupsi.  
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15. 3  Upaya Pencegahan Korupsi 

Upaya penegakan hukum untuk memberantas korupsi telah maksimal 

dilakukan pemerintah melalui para penegak hukum KPK, Polisi dan Kejaksaan, namun 

upaya tersebut belum membuahkan hasil yang memuaskan. Hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan banyaknya para pejabat yang menjadi tersangka kasus korupsi akhir-

akhir ini. Untuk mengoptimalkan pemberantasan korupsi dapat juga dilakukan dengan 

cara pencegahan, upaya ini dapat dilakukan dengan meningkatkan kesadaran hukum 

masyarakat sejak dini, mulai dari tingkat siswa, mahasiswa sampai pada tingkat orang 

dewasa. Soerjono Soekanto menyatakan terdapat empat unsur yang harus dipenuhi jika 

kesadaran hukum dinyatakan tercapai:
13

 

1. Pengetahuan tentang hukum; 

2. Pemahaman tentang hukum; 

3. Sikap hukum; dan  

4. Pola prilaku hukum. 

Pengetahuan hukum adalah pengetahuan seseorang mengenai beberapa prilaku 

tertentu yang diatur oleh hukum. Pengetahuan tersebut berkaitan dengan perilaku yang 

dilarang ataupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum. Sebagaimana dapat dilihat 

di dalam masyarakat bahwa pada umumnya seseorang mengetahui bahwa membunuh 

mencuri, dan seterusnya dilarang oleh hukum.  

Pemahaman hukum dalam arti di sini adalah sejumlah informasi yang dimiliki 

seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Dengan lain perkataan 

pemahaman hukum adalah suatu pengertian terhadap isi dan tujuan dari sutu peraturan 

dalam suatu hukum tertentu, serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya 

diatur oleh peraturan tersebut.  

Sikap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena 

adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau 

menguntungkan jika hukum itu ditaati. Suatu sikap hukum akan melibatkan pilihan 

warga terhadap hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam dirinyasehinga 

akhirnya warga masyarakat akan menerima hukum berdasarkan penghargaan 

terhadapnya. 

Sedangkan pola prilaku hukum merupakan hal yang utama dalam menciptakan 

kesadaran hukum, karena di sini dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak 

dalam masyarakat. Dengan demikian sampai seberapa jauh kesadaran hukum dalam 

masyarakat dapat dilihat dari pola perilaku hukum suatu masyarakat. 

                                                                 
13

 Otje Salman dan Anthon F. Susanto,  Beberapa Aspek Sosiologi Hukum, Alumni, Bandung, 

2004, h lm. 56. 
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Tentunya untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sejak dini, 

diperkenalkanlah tentang hukum sehingga masyarakat mengetahui dan memahami 

hukum sehingga menciptakan s ikap hukum dan menjadi pola prilaku hukum, di mana 

masyarakat akan patuh dan taat terhadap hukum. Sebagaimana diungkapkan oleh 

Soetandyo Wignjosoebroto, bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat 

harus dilaksanakan program-program yang lebih edukatif, tidak hanya untuk 

menjadikan masyarakat tahu isi hukum atau undang-undang yang telah diundangkan 

tetapi lebih dari itu, yakni untuk menjadikan masyarakat bangkit kesediaan mereka 

untuk menghormati dan menaati hukum atau undang-undang yang telah mereka ketahui 

dengan penuh kesadaran dan komitmen.
14

 

Inilah salah satu cara untuk mencegah kejahatan korupsi yakni, meningkatkan 

kesadaran hukum masyarakat sejak dini, mulai dari tingkat siswa, mahasiswa sampai 

orang dewasa. Diperkenalkan tentang tindak pidana korupsi beserta aturan-aturannya 

dan membangkitkan kesediaan mereka untuk mentaati undang-undang tersebut 

sehingga tidak mencoba-coba untuk melakukan korupsi.  

Selain itu, sebenarnya masyarakat kita memiliki budaya jujur dan hal ini telah 

dipraktikkan oleh orang tua kita terdahulu, dimana transaksi-transaksi khususnya yang 

bersifat keperdataan seperti jualbeli, hutang piutan dan perjanjian-perjanjian semuanya 

didasari oleh kepercayaan (kejujuran). Berkembangnya kehidupan dan munculnya sikap 

materialisme yang dipengaruhi oleh globalisasi budaya jujur tersebut terkikis bahkan 

sudah mulai hilang pudar, masyarakat telah berlomba-lomba melebihi kebutuhan 

hidupnya dengan menghalalkan segala cara, prilaku yang demikian menimbulkan sikap 

koruptif bahkan sebagaimana dikatakan oleh Robert Klitgaard sebagai “budaya 

korupsi”. Tentu saja yang disebut Klitgaard bukan hakekat keberadaan “budaya” atau 

semua orang Indonesia melakukan korupsi, sehingga sulit untuk diperangi dengan cara 

apapun, tetapi situasi dan sikap permisif masyarakat terhadap tindak pidana korupsi 

menyebabkan prilaku korupsi berkembang di tengah-tengah masyarakat. Berprilaku 

jujur mulai sejak dini menjadi modal penting untuk mencegah terbentuknya sifat 

koruptif.  

15. 4  Penutup 

Tidak ada seorangpun yang menyepakati perbuatan korupsi karena dampak 

yang ditimbulkan sangat luarbiasa, baik dari sisi perekonomian, pembangunan dan 

bahkan moral. Mencegah dan memberantasnya meupakan keharusan, namun dalam 

mencegah dan memberantasnya dibutuhkan strategi-strategi agar pencegahan dan 

pemberantasan korupsi dapat berjalan efektif. Dari sisi penegakan hukum terus 
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 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Dalam Masyarakat, Bayumedia, Malang, 2008, hlm. 157.  
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dilakukan bahkan sudah sesuai dikembangkan model-model baru, seperti perampasan 

aset, pemiskinan dan saat ini berkembang wacana agar ada efekjera bentuk pidana 

korupsi ditekankan pada denda empat kali lipat. Disamping upaya penegakan untuk 

memberantas korupsi harus juga didampingi dengan upaya pencegahan salah satunya 

dengan memberi pengetahuan tentang korupsi sejak dini, khususnya perbuatan-

perbuatan korupsi yang telah diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi, selain itu, 

meningkatkan nilai kejujuran sejak dini.  
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BAB 16 LATIHAN KEDISIPLINAN 

 

16. 1  PERATURAN BARIS BERBARIS 

 Baris Berbaris merupakan suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna 

menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan militer yang diarahkan kepada 

terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Militer diperlukan disiplin yang tinggi baik 

secara perorangan maupun kelompok untuk menanamkan disiplin dengan cara 

latihan terus menerus sehingga tertanam rasa tanggung jawab terhadap tugas- tugas 

yang diberikan kepadanya. Salah satu diantaranya untuk menanamkan disiplin 

adalah dengan latihan Baris Berbaris yang telah diatur dalam Peraturan Baris 

Berbaris.  

16.1.1. Maksud dan Tujuan.  

a.  Maksud. Naskah Departemen ini disusun dengan maksud untuk dijadikan 

salah satu bahan ajaran pada Pendidikan dan Pelatihan Belanegara.  

b.  Tujuan. Agar Prajurit Siswa memahami tentang Peraturan Baris Berbaris 

(PBB) sebagai bekal pengetahuan dan mampu menerapkannya dalam 

pelaksanaan tugas.  

16.1.2. Ruang Lingkup dan Tata Urut.  

Naskah Sekolah Sementara ini tentang Peraturan Baris Berbaris 

meliputi: Gerakan Perorangan Tanpa Senjata, Gerakan Berjalan Tanpa Senjata, 

Gerakan Perorangan / Pasukan Bersenjata, Gerakan Perorangan / Pasukan 

Bersenjata dan Baris Berbaris Tingkat Kompi, dengan tata urut sebagai berikut:  

a.  Pendahuluan.  

b.  Gerakan Ditempat.  

c.  Gerakan Berjalan  

d.  Baris Berbaris Tingkat Kompi.  

e.  Evaluasi Akhir Pelajaran.  

f.  Penutup.  

16.1.3. Pengertian.  

Baris Berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna 

menanamkan kebiasaan dalam tata cara kehidupan militer yang diarahkan 

kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu.  
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16.1.4. Ketentuan Khusus.  

a.  Para pimpinan wajib mengetahui dan mengenal adanya kegunaan serta 

senantiasa menegakkan peraturan tersebut. 

b.  Para pembantu pimpinan (kader) wajib paham isinya, mahir 

mengerjakannyadan mampu melatihnya. 

c.  Semua TNI baik Perwira, Bintara dan Tamtama wajib melaksanakan 

secara tertib (tepat) serta dilarang merubah, menambah atau 

mengurangi yang tertera dalam Peraturan Baris Berbaris ini.  

16. 2  GERAKAN DITEMPAT 

16.2.1. Umum.  

Gerakan dalam Peraturan Baris Berbaris dapat dilakukan tanpa 

bersenjata atau dengan bersenjata. Sebelum melaksanakan gerakan perorangan 

bersenjata harus melaksanakan terlebih dahulu gerakan perorangan tanpa senjata 

dengan baik dan benar.  

16.2.2. Sikap Sempurna.  

Aba-aba : S i a p = GERAK.  

Pelaksanaan :  

Pada aba-aba pelaksanaan badan / tubuh berdiri tegap, kedua tumit rapat 

kedua kaki merupakan sudut 45°, lutut lurus dan paha dirapatkan berat badan 

dibagi atas kedua kaki. Perut ditarik sedikit dan dada di busungkan, pundak 

ditarik kebelakang sedikit dan tidak dinaikkan. Lengan rapat pada badan, 

pergelangan tangan lurus, jari-jari tangan menggengam tidak terpaksa dirapatkan 

pada paha, punggung ibu jari menghadap kedepan merapat pada jahitan celana, 

leher lurus, dagu ditarik sedikit ke belakang, mulut ditutup, mata memandang 

lurus mendatar kedepan, bernapas sewajarnya.  

16.2.3. Sikap Istirahat.  

Aba-aba : I s t i r a h a t  -  d i  -  t e m p a t  = GERAK.  

Pelaksanaan :  

a.  Pada aba-aba pelaksanaan, kaki kiri dipindahkan kesamping kiri, 

dengan jarak sepanjang telapak kaki ( ± 30 cm ).  

b.  Kedua belah lengan dibawa kebelakang dibawah pinggang, punggung 

tangan kanan diatas telapak tangan kiri, tangan kanan dikepalkan 

dengan dilemaskan, tangan kiri memegang pergelangan tangan kanan 

diantara ibu jari dan telunjuk serta kedua lengan dilemaskan, badan 

tidak bergerak.  
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Catatan : 

1) Dalam keadaan Parade dimana diperlukan pemusatan pikiran dan 

kerapihan, istirahat dilakukan atas aba-aba “ Parade - I s t i r a h a t  -  

d i  -  T e m p a t  = GERAK ”.  

Pelaksanaan : Sama dengan tersebut di atas, hanya tangan ditarik ke 

atas sedikit (di pinggang), tidak boleh bergerak, berbicara dan 

pandangan tetap kedepan.  

2)  Dalam keadaan Parade maupun bukan Parade apabila akan diberikan 

sesuatu amanat oleh atasan, maka istirahat dilakukan atas aba-aba : 

Untuk perhatian - I s t i r a h a t  -  d i  -  T e m p a t  = GERAK.  

3)  Dalam istirahat apabila akan diberikan suatu amanat oleh atasan, maka 

istirahat dilakukan dengan aba-aba : SAMBIL ISTIRAHAT 

PERHATIAN atau Atasan memberikan awal amanat ( Para Perwira, 

Bintara, Tamtama dan segenap Pegawai Negeri Sipil yang saya 

hormati dan saya banggakan).  

Pelaksanaan : Pasukan secara serentak mengambil sikap sempurna 

(menghitung dalam hati satu, dua irama sedang) kemudian pasukan 

kembali ke sikap istirahat dengan pandangan ditujukan kepada yang 

memberikan perhatian. Pada akhir perhatian/amanat pasukan secara 

serentak mengambil sikap sempurna (menghitung dalam hati satu, dua 

irama sedang kemudian kembali ke sikap istirahat dengan pandangan 

lurus ke depan).  

16.2.4. Periksa Kerapihan.  

 

Aba-aba : P e r i k s a  k e r a p i h a n  = MULAI.  

a.  Tanpa senjata.  

1)  Periksa kerapihan dimaksudkan untuk merapihkan perlengkapan 

yang dipakai anggota pada saat itu dan pasukan dalam keadaan 

istirahat.  

2)  Pelaksanaan:  

a)  Pada aba-aba peringatan, pasukan secara serentak 

mengambil sikap sempurna.  

b)  Pada saat aba-aba pelaksanaan dengan serentak 

membungkukkan badan masing-masing, mulai memeriksa 

atau membetulkan perlengkapannya dari bawah (Ujung 

kaki) ke atas sampai tutup kepala.  

c)  Setelah yakin sudah rapih, masing - masing anggota 

pasukan mengambil sikap sempurna.  
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d)  Setelah Pelatih / Dan pasukan melihat semua anggota 

pasukannya sudah selesai ( sudah dalam keadaan sikap 

sempurna ) maka Pelatih / Komandan pasukan memberi 

aba-aba = SELESAI.  

e)  Pasukan dengan serentak mengambil sikap istirahat.  

 

b.  Bersenjata:  

1)  Periksa kerapihan dimaksudkan untuk merapihkan perlengkapan 

yang dipakai anggota pada saat itu, pasukan dalam keadaan 

istirahat.  

2)  Pelaksanaan:  

a)  Pada aba-aba peringatan, pasukan secara serentak 

mengambil sikap sempurna.  

b)  Pada saat aba-aba pelaksanaan pasukan dengan serentak 

membungkukkan badan, kedudukan senjata tetap tegak 

dan dikepit antara lengan atas dengan badan, masing - 

masing mulai memeriksa / membetulkan perlengkapan 

berturut-turut dari bawah keatas mulai dari sepatu sampai 

tutup kepala. Pada saat badan mulai tegak, senjata 

dipegang tangan kanan, tangan kiri melanjutkan 

pemeriksaan perlengkapan sampai tutup kepala.  

c)  Setelah yakin sudah rapih, masing - masing pasukan 

mengambil sikap sempurna.  

d)  Setelah Pelatih/Dan pasukan melihat semua anggota 

pasukannya sudah selesai (sudah dalam keadaan sikap 

sempurna maka Pelatih/ Komandan pasukan memberikan 

aba-aba = SELESAI).  

e)  Pasukan dengan serentak mengambil sikap istirahat 

ditempat.  

16.2.5. Berkumpul.  

Pada dasarnya berkumpul selalu dilakukan dengan bersaf kecuali jika 

keadaan ruang tidak memungkinkan.  

a.  Berkumpul bersaf. Aba - aba : B e r s a f - k u m p u l  = MULAI.  

Pelaksanaannya:  

1)  Sebelum aba - aba peringatan, Komandan/yang memimpin 

pasukan menunjuk salah seorang anggota sebagai penjuru.  

 Contoh : Kopral Hartono sebagai Penjuru.  
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2)  Yang ditunjuk sebagai penjuru mengambil sikap sempurna dan 

menghadap penuh kepada Komandan /yang memberi perintah, 

selanjutnya mengucapkan “ siap Kopral Hartono sebagai 

penjuru”.  

3)  Penjuru mengambil sikap untuk lari, kemudian lari menuju ke 

depan komandan/yang memberi perintah pada jarak + 4 langkah 

di depan komandan/yang memberi perintah.  

4)  Pada waktu aba-aba peringatan, maka anggota lainnya 

mengambil sikap sempurna dan menghadap penuh kepada 

Komandan/yang memberi perintah.  

5)  Pada aba-aba pelaksanaan, seluruh anggota ( kecuali penjuru ) 

secara serentak mengambil sikap lari, kemudian lari menuju 

samping kiri penjuru, selanjutnya penjuru mengucapkan “ 

Luruskan “.  

6)  Anggota lainnya secara berturut-turut meluruskan diri dengan 

mengangkat lengan kanan kesamping kanan, tangan kanan 

digenggam, punggung tangan kanan menghadap ke atas. Kepala 

dipalingkan ke kanan dan meluruskan diri, hingga dapat melihat 

dada orang orang yang di sebelah kanannya sampai ke penjuru 

kanan, tangan kanan menyentuh bahu kiri dari orang yang 

disebelah kanannya. Penjuru melihat ke kiri, setelah barisan 

terlihat lurus maka penjuru mengucapkan “lurus”. Pada isyarat 

ini penjuru melihat ke depan serta yang lain serentak 

menurunkan lengan kanan, melihat ke depan dan kembali ke 

sikap sempurna. Bila bersenjata maka senjata di pundak kiri dan 

diturunkan secara serentak .  

b.  Berkumpul berbanjar. Aba - aba. B e r b a n j a r : b a n j a r -  

k u m p u l  = MULAI.  

Pelaksanaan :  

1)  Sama dengan pasal 14 ayat 1 sub a s/d d.  

2)  Pada aba - aba pelaksanaan, seluruh anggota ( kecuali  penjuru ) 

secara serentak mengambil sikap lari, kemudian lari menuju 

belakang penjuru, selanjutnya mengucapkan “Luruskan”.  

3)  Anggota lainnya secara berturut-turut meluruskan diri dengan 

mengangkat lengan kanannya ke depan, tangan digenggam, 

punggung tangan menghadap ke atas dan mengambil jarak satu 

lengan ditambah dua kepala dari orang yang ada di depannya 

dan meluruskan diri kedepan. Setelah orang yang paling 

belakang/banjar kanan paling belakang melihat barisannya sudah 

lurus, maka ia memberikan isyarat dengan mengucapkan “ Lurus 
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“. Pada isyarat ini, seluruh anggota yang dibanjar kanan serentak 

menurunkan lengan kanan dan kembali ke sikap sempurna. Bila 

bersenjata maka setelah menurunkan lengan kanan, seluruh 

anggota secara serentak tegak senjata.  

16.2.6. Lencang Kanan/Kiri.  

a.  Lencang kanan / kiri: ( hanya dalam bentuk bersaf)  

Aba - aba : L e n c a n g  k a n a n / k i r i  = GERAK.  

Pelaksanaan :  

Gerakan ini dijalankan dalam sikap sempurna. Pada aba-aba 

pelaksanaan semua mengangkat lengan kanan / kiri kesamping kanan / 

kiri, jari jari tangan kanan / kiri menggenggam, punggung tangan 

menghadap keatas. Bersamaan dengan ini kepala dipalingkan ke kanan 

/ kiri dengan tidak terpaksa kecuali penjuru kanan / kiri tetap 

menghadap ke depan. Masing -masing meluruskan diri hingga dapat 

melihat dada orang orang yang berada disebelah kanan / kiri.samping 

kepada penjuru kanan/kirinya. Jarak ke samping harus sedemikian 

rupa. Hingga masing-masing jari-jari menyentuh bahu kiri orang yang 

di sebelah kanannya. Kalau lencang kiri maka masing masing tangan 

kirinya menyentuh bahu kanan orang yang berada di sebelah kirinya. 

Penjuru kanan/kiri tidak berubah tempat.  

Catatan :  

1)  Kalau bersaf tiga, maka bagi mereka yang berada disaf tengah 

dan belakang kecuali penjuru, setelah meluruskan kedepan 

dengan pandangan mata, ikut pula memalingkan muka 

kesamping kanan / kiri dengan tidak mengangkat tangan.Penjuru 

pada saf tengah dan belakang mengambil antara ke depan 

sepanjang satu lengan ditambah dua kepal dan setelah lurus 

menurunkan tangan. Setelah masing-masing dirinya berdiri lurus 

dalam barisan, maka semua berdiri di tempatnya dan kepala 

tetap dipalingkan ke kanan/kiri.Semua gerakan dikerjakan 

dengan badan tegak seperti dalam sikap sempurna.  

 Pada aba-aba : T e g a k = GERAK, semua anggota dengan 

serentak menurunkan lengan dan memalingkan muka kembali 

kedepan dan berdiri dalam sikap sempurna.  

2)  Pada waktu komandan pasukan/ barisan memberikan aba-aba 

“Lencang kanan/kiri” dan barisan sedang menurunkan safnya, 

komandan pasukan yang berada dalam barisan itu memeriksa 

kelurusan saf dari sebelah kanan/kiri pasukan, dengan menitik 

beratkan kepada kelurusan tumit (bukan ujung depan sepatu)  
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b.  Setelah lengan lencang kanan/kiri. Aba-aba : setengah lengan lencang 

kanan/kiri = GERAK.  

Pelaksanaan :  

Seperti lencang kanan/kiri, tetapi tangan kanan/kiri dipinggang 

(bertolak pinggang) dengan siku menyentuh lengan orang yang berdiri 

di sebelah; kanan/ kiri nya, pergelangan tangan lurus, ibu jari disebelah 

belakang dan empat jari lainnya rapat satu dengan yang lain disebelah 

depan. Pada aba-aba t e g a k = GERAK semua serentak menurunkan 

lengan memalingkan muka kembali kedepan dan berdiri dalam sikap 

sempurna.    

c.  Lencang depan ( hanya dalam bentuk berbanjar). Aba-aba : L  

e n c a n g  D e p a n  = GERAK.  

Pelaksanaan:  

Penjuru tetap sikap sempurna; banjar kanan nomor dua dan seterusnya 

meluruskan kedepan dengan mengangkat tangan. Bila berbanjar tiga 

maka saf terdepan mengambil antara satu lengan/setengah lengan 

disamping kanan, setelah lurus menurunkan tangan, serta menegakkan 

kepala kembali dengan serentak. Anggota-anggota yang ada dibanjar 

tengah dan kiri melaksanakannya tanpa mengangkat tangan.  

16.2.7. Cara Berhitung.  

Aba-aba : H i t u n g  = MULAI.  

Pelaksanan: 

Jika bersaf, maka pada aba-aba peringatan penjuru tetap melihat ke depan, 

sedangkan anggota lainnya pada saf depan memalingkan muka ke kanan. 

Pada aba-aba pelaksanaan, berturut-turut tiap prajurit mulai dari penjuru 

kanan menyebut nomornya sambil memalingkan muka kembali kedepan. Jika 

berbanjar maka pada aba-aba peringatan semua prajurit tetap dalam sikap 

sempurna. Pada aba-aba pelaksanaan tiap prajurit mulai dari penjuru kanan 

depan berturut-turut kebelakang menyebutkan nomornya masing-masing 

Penyebutan nomor di ucapkan penuh.  

16.2.8. Perubahan Arah.  

a.  Hadap kanan/kiri. Aba-aba : H a d a p  k a n a n / k i r i  =           GE 

RAK.  

Pelaksanaan :  

1)  Kaki kiri / kanan diajukan melintang di depan kaki kanan/kiri, 

lekuk kaki kiri/kanan berada diujung kaki kanan/kiri, berat 

badan berpindah ke kaki kiri/kanan.  

2)  Tumit kaki kanan/kiri dengan badan diputar ke kanan /kiri 90°. 
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3)  Kaki kiri/kanan dirapatkan kembali kekaki kanan/kiri seperti 

dalam keadaan sikap sempurna.  

b.  Hadap serong kanan/kiri. Aba-aba : H a d a p  s e r o n g  k a n a n  /  

k i r i  = GERAK.  

  Pelaksanaan :  

1)  Kaki kiri/kanan diajukan kemuka berjajar dengan kaki 

kanan/kiri.  

2)  Berputar arah 45° kekanan/kekiri.  

3)  Kaki kiri/kanan dirapatkan kembali ke kaki kanan/kiri.  

c.  Balik kanan. Aba-aba: B a I i k   k a n a n = GERAK  

Pelaksanaan:  

Pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri diajukan melintang (Lebih dalam 

dari hadap kanan) di depan kaki kanan. Tumit kaki kanan beserta 

dengan badan diputar ke kanan 180°. Kaki kiri dirapatkan pada kaki 

kanan.  

16.2.9. Membuka / Menutup Barisan.  

a.  Buka barisan. Aba-aba : B u k a  b a r i s a n  = JALAN  

Pelaksanaan :  

Pada aba-aba pelaksanaan regu kanan dan kiri, masing-masing 

membuat satu langkah kesamping kanan dan kiri, sedangkan regu 

tengah tetap ditempat.  

b.  Tutup barisan. Aba-aba : T u t u p  b a r i s a n  = JALAN.  

Pelaksanaan:  

Pada aba-aba pelaksanaan regu kanan dan kiri masing-masing 

membuat satu langkah kembali kesampaing kiri dan kanan, sedangkan 

regu tengah tetap di tempat. 

16.2.10. Bubar.  

Aba aba : B u b a r = JALAN.  

Pelaksanaan :  

Pada aba-aba pelaksanaan tiap prajurit menyampaikan penghormatan kepada 

komandan, sesudah dibalas kembali kedalam sikap sempurna kemudian 

melakukan ” Balik kanan” dan setelah menghitung dua hitungan dalam hati, 

melaksanakan gerakan seperti langkah pertama dalam gerakan Maju = 

JALAN selanjutnya bubar menuju tempatnya masing-masing.  

16.2.11. Evaluasi.  

a.  Prajurit Siswa melaksanakan sikap sempurna dengan benar.  

b.  Prajurit Siswamelaksanakan istirahat dengan benar.  

c.  Prajurit Siswamelaksanakan periksa kerapihan dengan benar  
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d.  Prajurit Siswamelaksanakan berkumpul dengan benar.  

e.  Prajurit Siswamelaksanakan lencang kanan/kiri dengan benar.  

f.  Prajurit Siswamelaksanakan cara berhitung dengan benar.  

g.  Prajurit Siswamelaksanakan perubahan arah dengan benar.  

h.  Prajurit Siswa melaksanakan membuka/menutup barisan dengan benar.  

i.  Prajurit Siswa melaksanakan bubar dengan teknik yang benar. 

16. 3  GERAKAN BERJALAN 

16.3.1. Umum.  

Gerakan dalam Peraturan Baris Berbaris dapat dilakukan tanpa 

bersenjata atau dengan bersenjata. Sebelum melaksanakan gerakan perorangan 

bersenjata harus melaksanakan terlebih dahulu gerakan perorangan tanpa senjata 

dengan baik dan benar.  

16.3.2. Panjang, Tempo dan Macam Langkah. 

Langkah dapat dibedakan sebagai berikut :  

Macam Langkah  Panjangnya  Tempo  

a.  Langkah biasa  65 cm  : 106 tiap menit.  

b.  Langkah tegap  65 cm  : 106 tiap menit.  

c.  Langkah perlahan  40 cm  : 30 tiap menit.  

d.  Langkah kesamping  40 cm  : 70 tiap menit.  

e.  Langkah kebelakang  40 cm  : 70 tiap menit.  

f.  Langkah kedepan  60 cm  : 70 tiap menit.  

g.  Langkah waktu lari  80 cm  : 165 tiap menit.  

 

Panjangnya semua langkah diukur dari tumit ketumit. Bila dalam 

peraturan disebut satu langkah, maka panjangnya 65 cm. 

16.3.3. Maju Jalan.  

Dari sikap sempurna. Aba - aba : M A J U = JALAN.  

Pelaksanaan :  

a.  Pada aba-aba pelaksanaan kaki kiri diajukan kedepan, lutut lurus, 

telapak kaki diangkat rata sejajar dengan tanah setinggi + 20 cm, 

kemudian dihentakkan ketanah dengan jarak satu langkah, dan 

selanjutya berjalan dengan langkah biasa.  

b.  Langkah pertama dilakukan dengan melenggangkan lengan kanan 

dengan 90°, lengan kiri 30° kebelakang dengan tangan menggenggam, 

pada langkah-langkah selanjutnya lengan atas dan bawah lurus di 

(enggangkan kedepan 45° dan kebelakang 30°, tangan kanan depan 
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mengambil dua titik yang terletak dalam satu garis sebagai arah 

barisan. Seluruh anggota meluruskan barisan kedepan dengan melihat 

pada belakang leher.  

Dilarang keras - Berbicara - Melihat kekiri/kanan.  

Pada waktu melenggangkan lengan supaya jangan kaku.  

16.3.4. Langkah Biasa.  

a.  Pada waktu berjalan kepala dan badan seperti pada waktu sikap 

sempurna. Waktu mengayunkan kaki kedepan lutut dibengkokkan 

sedikit (Kaki tidak boleh diseret). Kemudian diletakkan ketanah 

menurut jarak yang telah ditentukan.  

b.  Cara melangkahkan kaki seperti pada waktu berjalan biasa. Pertama 

tumit di letakkan ditanah selanjutnya seluruh kaki. Lengan 

dilenggangkan dengan sewajarnya lurus ke depan dan kebelakang 

disamping badan. Ke depan 45° ke belakang 30°. Jari-jari tangan 

digenggam dengan tidak terpaksa, punggung ibu jari menghadap 

keatas.  

c.  Bila berjalan dalam hubungan pasukan agar menggunakan hitungan 

irama langkah ( Untuk kendali kesamaan langkah ).  

16.3.5. Langkah Tegap.  

a.  Dari sikap sempurna.  

Aba-aba : L a n g k a h  T e g a p  -  M a j u  = JALAN  

Pelaksanaan :  

Mulai berjalan dengan kaki kiri, langkah pertama selebar satu langkah, 

selanjutnya seperti jalan biasa (panjang dan tempo) dengan cara kaki 

dihentakkan terus menerus tetapi tidak dengan berlebih lebihan, 

telapak kaki rapat dan sejajar dengan tanah, lutut lurus, kaki tidak 

boleh di angkat tinggi. Bersamaan dengan langkah pertama tangan 

menggenggam, punggung tangan menghadap kesamping luar, ibu jari 

tangan menghadap keatas. Lenggang lengan 90° ke depan dan 30° ke 

belakang.  

b.  Dari langkah biasa.  

Aba-aba : L a n g k a h  T e g a p  = JALAN.  

 Pelaksanaan :  

Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kiri jatuh ditanah, 

ditambah satu langkah selanjutnya mulai berjalan langkah tegap.  

c.  Kembali kelangkah biasa. ( Sedang berjalan ).  

Aba-aba : L a n g k a h  B i a s a  = JALAN.  

Pelaksanaan :  
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Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh 

ditanah ditambah satu langkah dan mulai berjalan dengan langkah 

biasa, hanya langkah pertama dihentakkan selanjutnya berjalan langkah 

biasa.  

Catatan:  

Dalam keadaan sedang berjalan cukup menggunakan aba-aba 

peringatan: L a n g k a h  T e g a p / L a n g k a h  B i a s a  = 

JALAN pada tiap-tiap perubahan langkah (Tanpa kata maju).  

16.3.6. Langkah Perlahan.  

a.  Untuk berkabung ( Mengantar Jenazah dalam upacara Kemiliteran).  

Aba-aba: L a n g k a h  P e r l a h a n  M a j u  = JALAN. 

Pelaksanaan : 

1)  Gerakan dilakukan dengan sikap sempurna.  

2)  Pada aba-aba “ JALAN ” kaki kiri dilangkahkan ke depan, 

setelah kaki kiri menapak ditanah, segera disusul dengan kaki 

kanan ditarik ke depan dan ditahan sebentar disebelah mata kaki 

kiri, kemudian dilanjutkan ditapakkan didepan kaki kiri.  

3)  Gerakan selanjutnya melakukan gerakan-gerakan seperti semula.  

Catatan :  

a)  Dalam sedang berjalan, aba-aba adalah “L a n g k a h  

P e r l a h a n  = JALAN ” yang diberikan pada waktu kaki 

kanan / kiri jatuh ditanah ditambah satu langkah dan kemudian 

mulai berjalan dengan langkah perlahan.  

b)  Tapak kaki pada saat melangkah (menginjak tanah) tidak 

dihentakkan rata-rata untuk lebih hikmat.  

b.  Berhenti dari langkah perlahan.  

Aba-aba : H e n t i = GERAK.  

Pelaksanaan :  

Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh 

ditanah lalu ditambah satu langkah. Selanjutnya kaki kanan/kiri 

dirapatkan pada kaki kanan/kiri menurut irama langkah biasa dan 

mengambil sikap sempurna.  

16.3.7. Langkah Kesamping.  

Aba-aba : L a n g k a h  K e k a n a n / K e k i r i  = JA LAN. 

Pelaksanaan:  

Pada aba-aba pelaksanaan kaki kanan/kiri dilangkahkan kesamping 

kanan/kiri sepanjang ± 40 cm. Selanjutnya kaki kiri/kanan dirapatkan pada 
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kaki kanan/kiri, sikap akan tetap seperti pada sikap sempurna. Sebanyak-

banyaknya hanya boleh dilakukan empat langkah. 

16.3.8. Langkah Kebelakang.  

Aba-aba : L a n g k a h  k e  B e l a k a n g  = JALAN.  

Pelaksanaan :  

Pada aba-aba pelaksanaan melangkah kebelakang mulai dengan kaki kiri 

menurut panjangnya langkah dan sesuai dengan tempo yang telah ditentukan 

menurut jumlah langkah yang diperintahkan. Lengan tidak boleh 

dilenggangkan dan sikap badan seperti dalam sikap sempurna. Sebanyak-

banyaknya hanya boleh dilakukan empat langkah.  

16.3.9. Langkah Kedepan.  

Aba-aba : L a n g k a h  k e  D e p a n  = JALAN.  

Pelaksanaan:  

Pada aba-aba pelaksanaan prajurit melangkah ke depan mulai dengan kaki 

kiri, panjang langkah 60 cm, tempo langkah 70 tiap menit, menurut jumlah 

langkah yang diperintahkan. Gerakan kaki seperti gerakan langkah tegap dan 

di hentakkan terus menerus. Lengan tidak boleh dilenggangkan dan sikap 

seperti sikap sempurna. Sebanyak-banyaknya hanya boleh dilakukan empat 

langkah.  

16.3.10. Langkah Waktu Lari.  

a.  Dari sikap sempurna.  

 Aba-aba : L a r i  M a j u = JALAN. 

Pelaksanaan :  

Pada aba-aba peringatan kedua tangan dikepalkan dengan lemas dan 

diletakkan dipinggang sebelah depan dengan punggung tangan 

menghadap keluar, kedua siku sedikit kebelakang, badan agak 

dicondongkan ke depan. Pada aba-aba pelaksanaan, dimulai lari 

dengan menghentakkan kaki kiri satu langkah dan selanjutnya lari 

dengan panjang langkah 80 cm dan tempo langkah 165 tiap menit 

dengan cara kaki di angkat secukupnya, telapak kaki diletakkan dengan 

ujung telapak kaki terlebih dahulu, lengan dilenggangkan secara tidak 

kaku.  

b.  Dari langkah biasa. Aba-aba : L a r i = JALAN.  

Pelaksanaan :  

Pada aba-aba peringatan pelaksanaannya sama dengan pada aba-aba 

peringatan pasal 28 ayat 1. Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu 

kaki kanan/kiri jatuh ketanah. Kemudian ditambah satu langkah. 

Selanjutnya berlari menurut ketentuan yang ada.  
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c.  Kembali kelangkah biasa.  

 Aba-aba : L a n g k a  B i a s a = JA LAN.  

Pelaksanaan:  

Aba - aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kiri jatuh ketanah 

ditambah tiga langkah, kemudian berjalan dengan langkah biasa, di 

mulai dengan kaki kiri dihentakkan, bersamaan dengan itu kedua 

lengan dilenggangkan.  

Catatan :  

Untuk berhenti dari keadaan berlari, diberikan aba-aba H e n t i = 

GERAK. Aba - aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri 

jatuh ditanah ditambah tiga langkah, selanjutnya kaki dirapatkan 

kemudian kedua kepalan tangan diturunkan untuk mengambil sikap 

sempurna. 

16.3.11. Langkah Merdeka.  

a.  Dari langkah biasa.  

 Aba-aba : L a n g k a h  M e r d e k a  = JA LAN.  

Pelaksanaan :  

Anggota berjalan bebas tanpa terikat ketentuan panjang, macam dan 

tempo langkah. Atas pertimbangan komandan anggota dapat diizinkan 

untuk berbuat sesuatu karena kondisi medan yang tidak 

memungkinkan tetapi masih dalam kelompok barisan dan tidak 

terpencar semuanya (antara lain : Berbicara, buka topi dan menghapus 

keringat).  

Catatan:  

Langkah merdeka biasanya dilakukan untuk menempuh jalan jauh / di 

luar kota / lapangan yang tidak rata. Anggota tetap dilarang 

meninggalkan barisan.  

b.  Kembali kelangkah biasa.  

Untuk melaksanakan gerakan ini lebih dahulu harus diberikan petunjuk 

„samakan langkah”. Setelah langkah barisan sama, Komandan dapat 

memberikan aba-aba peringatan dan pelaksanaaan.  

c.  Aba-aba : L a n g k a h  B i a s a  = JALAN.  

Pelaksanaan:  

Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kiri/kanan jatuh 

ditanah ditambah satu langkah dan mulai berjalan dengan langkah 

biasa, hanya langkah pertama dihentakkan.  
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16.3.12. Ganti Langkah.  

Aba-aba : G a n t i  L a n g k a h  = JALAN.  

Pelaksanaan :  

Gerakan dapat dilakukan pada waktu langkah biasa/tegak. Aba - aba 

pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh ditanah kemudian 

ditambah satu langkah. Sesudah itu ujung kaki kanan/kiri yang sedang di 

belakang dirapatkan kepada tumit kaki sebelahnya. Bersamaan dengan itu 

lenggang tangan dihentikan tanpa dirapatkan pada badan. Untuk selanjutnya 

disesuaikan dengan langkah baru yang disamakan. Langkah pertama tetap 

sepanjang satu langkah. Kedua gerakan ini dilakukan dalam satu hitungan.  

16.3.13. Jalan Ditempat.  

a.  Dari sikap sempurna.  

 Aba-aba : J a l a n  d i  T e m p a t  = GERAK.  

Pelaksanaan : 

Gerakan dimulai dengan kaki kiri,lutut berganti-ganti diangkat 

sehingga paha rata-rata (horizontal) Ujung kaki menuju ke bawah dan 

tempo langkah sesuai dengan tempo langkah biasa. Badan tegak 

pandangan mata tetap ke depan, lengan tetap lurus dirapatkan pada 

badan (tidak di lenggangkan).  

b.  Dari langklah biasa.  

 Aba-aba : J a l a n  d i  t e m p a t  =              GE R A K.  

Pelaksanaan :  

Aba - aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kiri/kanan jatuh di 

tanah, kemudian ditambah satu langkah, selanjutnya dimulai dengan 

kaki kiri/kanan berjalan di tempat. Selanjutnya gerakan jalan di tempat.  

c.  Dari jalan di tempat kelangkah biasa.  

 Aba - aba : M a j u = JALAN.  

Pelaksanaan :  

Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kiri jatuh di tanah, 

kemudian ditambah satu langkah di tempat dan mulai berjalan dengan 

menghentakkan kaki kiri satu langkah ke depan dan selanjutnya 

berjalan langkah biasa.  

d.  Dari jalan di tempat ke berhenti.  

 Aba-aba : H e n t i = GERAK.  

Pelaksanaan :  

Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh 

ditanah lalu ditambah satu langkah. Selanjutnya kaki kanan/kiri 

dirapatkan pada kaki kanan/kiri menurut irama langkah biasa dan 

mengambil sikap sempurna.  
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16.3.14. Berhenti.  

Aba - aba : H e n t i = GERAK.  

Pelaksanaan:  

Aba - aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh di 

tanah. Setelah ditambah satu langkah selanjutnya kaki kanan / kiri 

dirapatkan kemudian mengambil sikap sempurna.  

16.3.15. Hormat Kanan / Kiri.  

a.  Gerakan hormat kanan kiri.  

 Aba - aba : H o r m a t  k a n a n /  k i r i  = GERAK.  

Pelaksanaan :  

Gerakan ini dilakukan pada waktu barisan berjalan dengan langkah 

tegap. Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan jatuh di 

tanah, kemudian ditambah satu langkah, langkah berikutnya, kepala 

dipalingkan dan pandangan mata diarahkan kepada yang diberi hormat 

sampai 45° hingga ada aba - aba “ T e g a k = GERAK ”, banjar 

kanan/kiri tetap melihat ke depan untuk memelihara arah. Setelah arah 

pandangan yang diberi hormat mencapai sudut 45° dari pada 

pandangan lurus kedepan, maka kepala dan pandangan mata tetap pada 

arah tersebut hingga dapat aba-aba “ T e g a k = GERAK  

Catatan :  

Pada saat penghormatan apabila bersenjata panjang/pundak kiri 

senjata, tangan kanan tidak melenggang. Apabila tidak bersenjata, 

lengan kiri tidak melenggang tangan kanan menyampaikan 

penghormatan.  

b.  Gerakan selesai menghormat.  

 Aba-aba : T e g a k = GERAK.  

Pelaksanaan :  

Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kanan jatuh di tanah. 

Setelah ditambah satu langkah, lengan dilenggangkan (kembali 

kelangkah tegap).  

16.3.16. Perubahan Arah dari Berhenti Keberjalan.  

a.  Ke hadap kanan/kiri maju jalan.  

Aba-aba : H a d a p  K a n a n / K i r i  M a j u  = JALAN.  

Pelaksanaan :  

Membuat gerakan hadap kanan.Pada hitungan ketiga kaki kiri/kanan, 

tidak dirapatkan tetapi dilangkahkan seperti gerakan maju jalan.  
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b.  Kehadap serong kanan/kiri maju jalan. Aba-aba : H a d a p  

s e r o n g  K a n a n / K i r i  M a j u  = JALAN.  

Pelaksanaan :  

Hadap serong kanan, selanjutnya pada hitungan ke tiga kaki kiri / 

kanan di hentakkan seperti langkah pertama.  

c.  Kebalik kanan maju jalan.  

 Aba-aba : B a I i k K a n a n M a j u = JALAN.  

Pelaksanaan:  

Gerakan dilakukan seperti balik kanan. Gerakan selanjutnya pada 

hitungan ketiga mulai melangkah dengan kaki kiri dan dilanjutkan 

dengan langkah biasa.  

d.  Kebelok kanan / kiri maju jalan. Aba-aba : B e l o k  K a n a n /  

K i r i  M a j u  = JALAN.  

Pelaksanaan :  

Penjuru depan merubah arah 90° ke kanan / kiri dan mulai berjalan 

kearah tertentu. Prajurit-prajurit lainnya mengikuti gerakan-gerakan ini 

setibanya. pada tempat ^belokan tersebut ( tempat penjuru berbelok). 

Catatan :  

Aba-aba: D u a  K a l i  B e l o k  K a n a n / K i r i  M a j u  =  

J A L A N  dan tiap-tiap banjar D u a  K a l i  B e l o k  K a n a n /  

K i r i  M a j u  =  J  A  L  A  N .  

16.3.17. Perubahan Arah dari Berjalan Ke berjalan.  

a.  Kehadap kanan/kiri maju jalan.  

 Aba-aba : H a d a p  K a n a n /  K i r i  M a j u = JALAN.  

Pelaksanaan:  

Aba-aba pelaksanaan dijatuhkan pada waktu kaki kiri/kanan jatuh 

ditanah, kemudian ditambah satu langkah, gerakan selanjutnya 

melaksanakan langkah biasa.  

b.  Kehadap serong kanan/kiri maju jalan.  

 Aba-aba : H a d a p  S e r o n g  K a n a n / K i r i  M a j u  = 

JALAN.  

Pelaksanaan :  

Aba - aba pelaksanaan dijatuhkan pada waktu kaki kiri/kanan jatuh 

ditanah, kemudian ditambah satu langkah, gerakan selanjutnya 

melaksanakan langkah biasa.  

c.  Kebalik kanan maju jalan.  

 Aba - aba : B e l o k K a n a n  M a j u = JALAN.  

Pelaksanaan :  
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Aba-aba pelaksanaan dijatuhkan pada waktu kaki kiri/kanan jatuh 

ditanah, kemudian ditambah satu/dua langkah, gerakan selanjutnya 

kaki kiri melintang kedepan kaki kanan secara bersamaan tumit kaki 

kanan dan badan diputar kekanan sebesar 180° , kaki kiri dihentakan 

seperti langkah pertama, selanjutnya berjalan seperti langkah biasa.  

 

d.  Kebelok kanan / kiri. Aba-aba : B e l o k  K a n a n  /  K i r i  = 

JALAN.  

Pelaksanaan :  

Aba - aba pelaksanaan di jatuhkan pada saat kaki kiri/kanan jatuh 

ditanah. Setelah ditambah satu langkah, kemudian penjuru depan 

merubah arahnya 90° ke kanan/kiri dan mulai berjalan kearah yang 

baru. Prajurit-prajurit lainnya mengikuti gerakan ini setibanya pada 

tempat belokan tersebut (tempat penjuru belok).  

Catatan :  

1)  Aba - aba : D u a  k a l i  b e l o k  k a n a n / k i r i  = 

JALAN.  

Pelaksanaan : 

Seperti tersebut diatas yang selanjutnya setelah dua langkah 

beijalan kemudian melakukan gerakan belok kanan / kiri jalan 

lagi.  

2)  Aba - aba : T i a p - t i a p  b a n j a r  d u a  k a l i  b e l o k  

k a n a n /  k i r i  = JALAN.  

Pelaksanaan:  

Seperti tersebut diatas tetapi tiap-tiap banjar membuat langsung 

dua kali belok kanan/kiri pada tempat dimana aba-aba 

pelaksanaan diberikan. Perubahan arah memutar ke kanan/kiri 

sebesar 180°. Tujuan gerakan dari catatan a dan b guna 

membelokkan pasukan diruang/lapangan yang sempit.  

16.3.18. Perubahan Arah dari Berjalan Keberhenti.  

a.  Kehadap kanan/kiri berhenti.  

 Aba-aba : H a d a p  k a n a n /  k i r i  h  e  n  t  i  = GERAK.  

Pelaksanaan :  

Aba-aba pelaksanaan dijatuhkan pada waktu kaki kiri/kanan jatuh 

ditanah, kemudian ditambah satu langkah, gerakan selanjutnya seperti 

gerakan hadap kanan/kiri.  

b.  Kehadap serong kanan/kiri berhenti.   

 Aba-aba : H a d a p  s e r o n g  k a n a n / k i r i  h e n t i  = 

GERAK.  
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Pelaksanaan :  

Aba-aba pelaksanaan dijatuhkan pada kaki kiri/kanan jatuh di tanah 

kemudian ditambah satu langkah, gerakan selanjutnya seperti gerakan 

hadap serong kanan/kiri.  

c.  Kebalik kanan berhenti.  

 Aba-aba : B a I i k  k a n a n  h e n t i  = GERAK.  

Pelaksanaan :  

Aba-aba pelaksanaan diberikan pada waktu kaki kiri/kanan jatuh 

ditanah, kemudian ditambah satu/dua langkah, gerakan selanjutnya 

kaki kiri melintang didepan kaki kanan, tumit kaki kanan dan badan di 

putar 180°, selanjutnya kaki kiri dirapatkan dengan kaki kanan ( Sikap 

sempurna ).  

16.3.19. Perubahan Arah pada Waktu Berlari.  

 Perubahan arah pada waktu berjalan yang ditentukan pada pasal 35 dan 56 

dapat dilakukan juga oleh pasukan dalam keadaan berlari dengan perbedaan : 

bukan ditambah satu langkah tetapi tiga langkah.  

16.3.20. Haluan Kanan / Kiri.  

 Gerakan ini hanya dilakukan dalam bentuk bersaf, guna merubah arah tanpa 

merubah bentuk.  

a.  Berhenti ke berhenti.  

 Aba-aba : H a l u a n  k a n a n / k i r i  = JALAN.  

Pelaksanaan : 

Setelah aba-aba pelaksanaan, penjuru kanan/kiri berjalan ditempat 

dengan memutar arah secara perlahan-lahan hingga merubah arah 

sampai sebesar 90°. Bersamaan dengan itu, masing-masing saf mulai 

maju jalan dengan rapi ( dengan tidak melenggang ) sambil meluruskan 

safnya hingga merubah arah sebesar 90°, kemudian berjalan ditempat. 

Setelah penjuru kanan/kiri depan melihat safnya lurus memberi isyarat 

: “ LURUS”, kemudian komandan memberi aba-aba: “H e n t i = 

GERAK”, yang diucap kan pada waktu kaki kiri/kanan jatuh ditanah. 

Setelah ditambah satu langkah kemudian seluruh pasukan berhenti.  

b.  Berhenti keberjalan.  

 Aba-aba : H a l u a n  k a n a n / k i r i              m a j u = JALAN.  

Pelaksanaan :  

Seperti haluan kanan/kiri dari berhenti keberhenti, kemudian setelah 

aba-aba “M a j u = JALAN “, pasukan maju jalan yang gerakannya 

sama dengan gerakan langkah biasa.  
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Catatan:  

Setelah ada isyarat lurus dari penjuru, Komandan langsung 

memberikan aba-aba “M a j u = JALAN”, (Pasukan tidak berhenti 

dulu).  

c.  Berjalan keberhenti.  

 Aba - aba : H a l u a n  k a n a n / k i r i  = JALAN.  

Pelaksanaan :  

Aba-aba pelaksanaan dijatuhkan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh 

ditanah, kemudian ditambah satu langkah. Selanjutnya barisan 

melakukan gerakan seperti haluan kanan/kiri dari berhenti ke berhenti.  

d.  Berjalan keberjalan.  

 Aba-aba : H a l u a n  k a n a n / k i r i                 m a j u = JALAN.  

Pelaksanaan:  

Aba-aba pelaksanaan dijatuhkan pada waktu kaki kanan/kiri jatuh 

ditanah, kemudian ditambah satu langkah. Selanjutnya barisan 

melakukan gerakan seperti haluan kanan/kiri dari berhenti ke berjalan.  

Catatan :  

Pada pelaksanaan haluan, lengan tidak melenggang.  

16.3.21. Melintang Kanan/Kiri.  

 Gerakan ini hanya dilakukan dalam bentuk berbanjar, guna merubah bentuk 

pasukan menjadi bersaf dengan arah tetap. 

a.  Berhenti keberhenti.  

 Aba-aba : M e l i n t a n g  k a n a n / k i r i  m a j u = JALAN.  

Pelaksanaan:  

Setelah aba-aba pelaksanaan melakukan gerakan “ Hadap kanan/kiri ”, 

kemudian barisan membuat gerakan “Haluan kiri/kanan” dari berhenti 

keberhenti, kemudian setelah diberi aba-aba : M a j u = JALAN, 

barisan melakukan gerakan “Maju = JALAN ”.  

Catatan:  

Setelah ada isyarat lurus dari penjuru, komandan langsung memberikan 

aba - aba : M a j u = JALAN ( Pasukan tidak berhenti dahulu).  

b.  Berhenti keberjalan.  

 Aba-aba : M e I i n t a n g  k a n a n/ k i r i  M a j u = JALAN.  

Pelaksanaan :  

Pada aba-aba pelaksanaan, anggota pasukan melakukan gerakan 

“Hadap kanan/kiri ”, kemudian barisan membuat gerakan haluan 

kiri/kanan setelah lurus penjuru kiri / kanan memberi isyarat “ Lurus ”. 

Selanjutnya komandan memberi aba-aba “ M a j u = JALAN”. Setelah 
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aba-aba pelaksanaan, ditambah satu langkah, barisan maju dengan 

langkah biasa.  

c.  Berjalan keberjalan.  

 Aba-aba : M e l i n t a n g  k a n a n / k i r i  m a j u  = JALAN. 

Setelah aba-aba pelaksanaan, ditambah satu langkah, barisan 

melakukan gerakan seperti gerakan melintang kanan/kiri dari berhenti 

keberjalan.  

16.3.22. Evaluasi.  

a.  Prajurit Siswa melaksanakan maju jalan dengan benar.  

b.  Prajurit Siswa melaksanakan langkah biasa, langkah tegap, langkah 

perlahan, langkah kesamping, langkah kebelakang, langkah kedepan, 

langkah waktu lari, langkah merdeka dan ganti langkah dengan benar.  

c.  Prajurit Siswa melaksanakan jalan ditempat dengan benar.  

d.  Prajurit Siswa melaksanakan berhenti dengan benar.  

e.  Prajurit Siswa melaksanakan hormat kanan / kiri dengan benar.  

f.  Prajurit Siswa melaksanakan perubahan arah dari berhenti keberjalan, 

perubahan arah dari berjalan keberjalan, perubahan arah dari berjalan 

keberhenti, perubahan arah pada waktu dengan benar.  

g.  Prajurit Siswa melaksanakan berlari dengan benar.  

h.  Prajurit Siswa melaksanakan haluan kanan / kiri dengan benar.  

i.  Prajurit Siswa melaksanakan melintang kanan / kiri dengan benar.  

16. 4  BARIS BERBARIS TINGKAT KOMPI  

16.4.1. Umum. 

 Baris-berbaris kompi adalah dimaksudkan untuk melatih dan memelihara 

gerakan yang sesuai dengan peraturan mengenai bentuk-bentuk gerakan dan 

perobahan-perobahan yang dilakukan pada waktu baris berbaris, 

Upacara/Parade, Defile maupun pemindahan pasukan setingkat kompi 

dengan berjalan kaki.  

16.4.2. Susunan Pasukan.  

a.  Kompi terdiri atas tiga peleton, satu peleton terdiri dari 30 

orangditambah seorang Komandan Peleton, dan satu regu terdiri dari 

10 orang.  

b.  Untuk baris-berbaris, semua anggota bersenjata seragam/sama, 

terkecuali untuk para komandan Peleton keatas yang bersenjata 

pedang.  
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c.  Untuk satuan setingkat kompi yang melakukan pemindahan dengan 

berjalan kaki kekuatan dan persenjataan sesuai dengan ketentuan 

satuan organiknya.  

d.  Dalam latihan baris-berbaris kompi, Komandan kompi menempatkan 

diri ditempat dimana ia dapat memimpin dan mengawasi dengan baik.  

e.  Khusus untuk satuan setingkat kompi yang melakukan pemindahan 

berjalan kaki/ Baris-berbaris yang menggunakan jalan umum 

komandan kompi menempatkan diri dimana la dapat memimpin dan 

mengawasi dengan baik, tetapi tidak berada disamping komandan 

peleton.  

16.4.3. 41.  Bentuk Dasar Pasukan.  

a.  Saf-bersaf. Tiap-tiap peleton bersaf dan berdampingan satu sama lain 

antara 6 (enam) langkah.  

b.  Saf-berbanjar. Tiap-tiap peleton berderet kebelakang dengan jarak satu 

sama lain sepanjang satu peleton ditambah 6 (enam) langkah.  

c.  Banjar-bersaf. Tiap-tiap peleton berbanjar berdampingan satu sama 

lain dengan panjang satu peleton ditambah 6 ( enam ) langkah.  

d.  Banjar-berbanjar. Tiap-tiap peleton berbanjar dan berderet kebelakang 

denjgan jarak satu sama lain 6 (enam) langkah.  

e.  Para Komandan peleton senantiasa menempati/ berdiri di samping 

kanan penjuru depan peletonnya masing-masing.  

f.  Saf berbanjar tertutup. Tiap-tiap peleton berderet kebelakang dengan 

jarak satu sama lain antara 6 (enam ) langkah.  

g.  Saf berbanjar merapat. Tiap-tiap peleton bersaf dan berderet 

kebelakang dengan jarak satu sama lain dengan ditambah dua kepalan 

tangan.  

h.  Banjar bersaf tertutup. Tiap-tiap peleton berbanjar berdampingan satu 

sama lain dengan jarak 6 (enam) langkah.  

i.  Banjar bersaf merapat. Tiap-tiap peleton berbanjar berdampingan satu 

sama lain dengan jarak satu lengan.  

16.4.4.  Aba-aba.  

a.  Untuk menggerakan tiap-tiap peleton satu gerakan serentak, maka 

komandan kompi memberikan aba-aba petunjuk dengan Tiap-tiap 

Peleton”  

b.  Untuk menggerakkan tiap-tiap peleton berturut-turut satu gerakan, 

maka komandan kompi memberikan aba-aba petunjuk dengan 

perkataan "Berturut-turut” sebelum aba-aba peringatan. Aba-aba 

diulangi komandan peleton dua dan tigapada saat akan mengerjakan 
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gerakan, sedangkan peleton depan mengerjakan gerakan langsung 

komandan kompi.  

Catatan : Untuk Baris-berbaris kompi, aba-aba belok kanan/kiri   

JALAN selalu didahului dengan aba-aba petunjuk "Berturut-turut”.  

c.  Tempat komandan peleton adalah selalu di sebelah kanan penjuru 

kanan depan dari barisannya. Pada perubahan bentuk arah, komandan 

peleton senantiasa berpindah tempat di sebelah kanan peletonnya 

masing-masing, jika perlu berpindah tempat, maka la harus mengambil 

jalan di belakang barisannya dengan cepat, dan dimulai jika aba-aba 

pelaksanaan diberikan.  

d.  Haluan kanan/kiri hanya dilakukan dari bentuk banjar berbanjar atau 

banjar bersaf, dan pelaksanaannya oleh tiap peleton selalu serentak.  

16.4.5. 43.  Cara Berkumpul.  

a.  Aba - aba : Kompi ( Formasi yang dikehendaki) Kumpul = MULAI.  

Pelaksanaan : 

1)  Sebelum komandan kompi memberikan aba-aba Petunjuk, 

memerintahkan sebagai berikut : "Penjuru peleton satu sebagai 

patokan” Kemudian diulangi oleh penjuru peleton satu sebagai 

berikut : "Siap Penjuru peleton satu sebagai patokan” 

selanjutnya lari menuju ± 4 langkah didepan komandan kompi.  

2)  Pada aba-aba peringantan Penjuru-penjuru dari peleton lainnya 

mengambil tempat dengan jarak sesuai dengan ketentuan 

(Menyesuaikan ketentuan jarak pada formasi yang dikehendaki 

oleh danki) bersamaan dengan itu seluruh anggota mengambil 

sikap sempurna menghadap kearah penjuru peleton masing-

masing.  

3)  Pada aba-aba pelaksanaan seluruh anggota mengambil sikap lari 

dilanjutkan lari menuju peletonnya masing-masing, meluruskan 

diri, seperti pada cara berkumpul peleton. Dengan catatan Danru 

satu dari tiap-tiap peleton bertindak sebagai penjuru peletonnya 

masing-masing.  

16.4.6. Cara Meluruskan.  

a.  Saf-bersaf.  

1)  Komandan kompi menunjuk penjuru peieton yang menjadi 

patokan.Contoh : ‟Penjuru peleton satu sebagai patokan” 

Penjuru peleton satu mengulangi perintah : ”Siap Penjuru 

peleton satu sebagai patokan” kemudian maju dua langkah 

kedepan.  
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2)  Selanjutnya memberikan perintah : "Penjuru kanan peleton 

tengah dan peleton kiri luruskan”  

3)  Pada perintah ini, maka penjuru pewleton tengah mengambil 

antara disamping penjuru peleton patokan, sepanjang peleton 

ditambah 6 (enam) langkah dan meluruskan diri dengan penjuru 

pertama. Cara mengambil antara adalah dengan langkah.  

4)  Penjuru kiri mengerjakan seperti penjuru peleton tengah, tetapi 

dari penjuru peleton tengah.  

5)  Setelah penjuru peleton patokan menganggap lurus, maka ia 

menyerukan "Lurus”, selanjutnya penjuru peleton lainnya 

memalingkan kepalanya kedepan.  

6)  Komandan kompi memeriksa apakah ketiga orang itu 

merupakan satu barisan lurus atau tidak.  

7)  Pada aba-aba lencang kanan/kiri = GERAK dari komandan 

kompi, maka komandan peleton menempatkan diri di sebelah 

kanan/kiri dan meluruskan diri pada penjuru, masing-masing 

dengan gerakan lencang kanan/kiri.  

8)  Komandan kompi memeriksa kjelurusan dari kompinya.  

9)  Pada aba-aba tegak = GERAK dari komandan kompi, seluruh 

kompi kembali dalam sikap sempurna.  

b.  Saf berbanjar. Seperti pada bentuk saf-bersaf, tetapi perintah sesudah 

menunjuk penjuru peleton yang menjadi patokan, berbunyi "Penjuru 

kanan/kiripeleton tengah dan belakang luruskan”.  

c.  Banjar bersaf. Bila kompi dalam bentuk yang lain, maka komandan 

kompi memberi petunjuk pada peleton petokan ‟‟Betulkan arah”, la lu 

tiap-tiap prajurit membetulkan arah samping dan kedepan tanpa 

mengangkat tangan, selanjutnya aba-aba L e n c a n g - D e p a n  = 

GERAK.  

Catatan : Tidak selamanya meluruskan barisan seperti tersebut diatas 

tetapi komandan kompi/komandan pasukan dapat langsung 

memberikan aba-aba : L e n c a n g  K a n a n /  k i r i  = GERAK 

atau L e n c a n g  D e p a n  = GERAK.  

d.  Banjar berbanjar. Komandan kompi memberikan petunjuk pada 

peleton depan sebagai patokan luruskan. Tiap-tiap peleton meluruskan 

diri.  

16.4.7. Contoh-contoh untuk latihan Baris-berbaris Kompi.  
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a.  Perubahan dari banjar berbanjar menjadi bersaf dengan arah yang tetap 

(waktu berjalan/berhenti). Aba-aba dari komandan kompi : ‟‟Kepada 

peleton depan banjar bersaf = MULAI”.  

Pelaksanaan :  

Peleton depan tetap pada tempatnya, sedangkan komandan peleton dua 

dan tiga membawa peleton masing- masing ketempat yang baru 

(Peleton belakang menjadi peleton kiri).  

Peringatan : Kalau komandan kompi hendak menyusun bentuk banjar 

bersaf kekanan makapetunjuk yang harus diberikan : ‟‟Kepada Peleton 

depan kekanan banjar bersaf = MULAI (Peleton belakang menjadi 

peleton kanan)  

b.  Perubahan dari banjar menjadi banjar bersafdengan merubah arah. 

Aba-aba dari komandan kompi : Tiap-tiap peleton - belok kanan = 

JALAN”.  

c.  Perubahan banjar berbanjar menjadi saf berbanjar dengan arah tetap. 

Aba-aba dari komandan kompi : Tiap-tiap peleton melintang kiri = 

JALAN”.  

d.  Perubahan dari komandan kompi ‟‟Berturut-turut Hadap kanan/kiri = 

JALAN.  

e.  Perubahan dari saf berbanjar diwaktu berjalan menjadi banjar berbanjar 

dengan arah yang tetap. Aba-aba dari komandan kompi: Tiap-tiap 

peleton hadap kanan maju = JALAN” kemudian Tiap-tiap peleton 

belok kiri = JALAN”.  

f.  Seperti e, tetapi dengan merubah arah. Petunjuk dari komandan kompi 

‟‟Berturut-turut - Hadap kanan maju = JALAN”.  

g.  Perubahan dari saf berbanjarmenjadi saf bersaf dengan arah yang tetap 

(waktu berhenti) Petunjuk dari komandan kompi ‟‟Kepada peleton 

depan - Saf Bersaf = MULAI”.  

Pelaksanaan :  

Komandan peleton dua dan tiga membawa barisan masing-masing 

ketempat yang baru di sebelah kiri peleton depan. Berturut - turut aba-

aba diberikan :  

-   ‟Hadap Kiri Maju = JALAN”  

-  ‟Hadap kanan Maju = JALAN ”  

-  ‟Henti = GERAK”  

h.  Peralihan banjar bersaf menjadi banjar berbanjar arah yang tetap dalam 

keadaan berjalan. Petunjuk dari komandan kompi : "Kepada peleton 

kanan - Banjar berbanjar = MULAI” Peleton satu malakukan aba-aba 

dari komandan kompi, peleton dua dan tiga membawa barisannya ke 

tempatnya dalam bentuk banjar berbanjar (dapat juga dengan arah 
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serong) Secepat mungkin menyesuaikan langkah dengan yang 

terdepan.  

Cara Lain :  

Komandan kompi memberi Aba-aba : ‟‟Hadap Kanan - Maju = 

JALAN” Lalu memberi petunjuk ‟‟Berturut-turut Hadap kiri maju = 

LALAN.  

Keuntungan dengan cara ini adalah, gerakan dapat serentak dan 

langkah sama, untuk merubah satu bentuk kebentuk yang lain, dapat 

dilakukan dengan bermacam-macam cara, tetapi harus berusaha 

mencari jalan yang terpendek dan sedapat mungkin meluruskan kompi 

dengan serentak.  

16.4.8. 46.  Evaluasi.  

Prajurit Siswa melaksanakan Baris Berbaris Tingkat Kompi dengan benar. 
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BAB 17 RENCANA STUDI MELALUI SISTER 

17. 1. Pendahuluan 

Sistem Informasi Terpadu (SISTER) adalah integrasi platform sistem 

informasi yang digunakan di lingkungan Universitas Jember. SISTER digunakan 

oleh dosen, mahasiswa, operator fakultas, pimpinan, dsb sesuai dengan fungsi dan 

hak akses masing-masing user. Mulai tahun 2013 SISTER juga mulai dipergunakan 

bagi calon pendaftar seleksi Universitas Jember (jalur SBMPTBR) serta digunakan 

dalam proses daftar ulang bagi calon mahasiswa yang diterima melalui jalur 

SNMPTN/SBMPTN/SBMPTBR serta mahasiswa asing. Login pada SISTER 

dikembangkan dengan model Single Sign On, artinya user yang login secara 

otomatis akan bisa mengakses/terhubung dengan platform aplikasi lain sesuai 

dengan hak aksesnya. 

17. 2. Akses sister.unej.ac.id (via website) 

Mahasiswa sebagai salah satu civitas akademika UNEJ juga memiliki hak 

akses ke dalam SISTER. Untuk saat ini akses mahasiswa ke SISTER memiliki 

beberapa fungsi: 

1. Untuk melakukan pemrograman KRS (reguler dan/atau semester pendek) 

2. Melakukan pengecekan nilai pada saat ujian tengah semester atau akhir 

semester 

3. Pemantauan hasil studi melalui rekap transkrip 

4. Akses e-learning.unej.ac.id 

 

Untuk melakukan login ke SISTER dapat dilakukan melalui: https://sso.unej.ac.id 

 

 
Gambar 17-1 Halaman login SISTER 

https://sso.unej.ac.id/
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Setelah melakukan login, mahasiswa akan mendapatkan menu utama SISTER 

sebagaimana tampak pada gambar berikut: 

 

 
Gambar 17-2 Menu utama SISTER mahasiswa 

 

1. Menu Home 

Menu Home berisi grafik prestasi akademik - menampilkan perkembangan prestasi 

selama melaksanakan pendidikan di UNEJ. Seiring dengan perjalanan kuliah, 

halaman prestasi akan memuat rekam jejak prestasi mahasiswa pada setiap semester 

(regular/pendek) yang terdiri dari: Beban SKS, IP Semester, IP Kumulatif, dan PP. 

 
Gambar 17-3 Halaman Home - Prestasi Akademik mahasiswa baru 2017 (masih kosong) 
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Gambar 17-4 Contoh halaman Home - prestasi akademik mahasiswa yang telah terisi 

 

Keterangan : 

- Diagram batang yang berwarna hijau menunjukkan jumlah sks yang ditempuh 

mahasiswa pada setiap semester. 

- Diagram garis berwarna merah dan simbol matahari menunjukkan IP yang 

diperoleh oleh mahasiswa dan juga peningkatan IP yang didapatkan mahasiswa 

pada setiap semester. 

- Diagram garis berwarna biru dan titik merwarna biru menggambarkan IPK 

yang didapatkan setiap semester dan peningkatan IPK yang didapatkan 

mahasiswa setiap semester. 

 

Diagram yang dimunculkan atau dihilangkan dengan cara mengklik simbol 

yang berada di bagian bawah diagram.  

 
Gambar 17-5 Simbol Grafik Prestasi Akademik 

 

Diagram prestasi akademik juga dapat dicetak atau didownload. Untuk 

mencetak grafik prestasi akademik mahasiswa dapat melakukanya dengan cara 

menekan ikon   yang berda pada pojok kanan atas grafik. Untuk mendownload 

grafik dapat dilakukan dengan menekan tombol . Dalam mendownload grafik 

terdapat beberapa pilihan format file, yaitu download dengan format PNG, JPEG, 

WDF, dan SVG. 
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2. Menu Status 

Pada menu Status terdapat beberapa sub-menu, yaitu : 

 Biodata S0-S1, berisi biodata mahasiswa jika terdapat kekeliruan bisa dikoreksi 

melalui operator akademik fakultas 

 Penundaan SPP/UKT, berisi form untuk pengajuan penundaan pembayaran 

SPP/UKT. Masa penundaan SPP/UKT diatur melalui kalender akademik UNEJ 

 Pengunduran Diri, berisi form untuk pengajuan undur diri dari UNEJ 

 Status Pembayaran, berisi riwayat pembayaran SPP/UKT mahasiswa. Jika 

telah melakukan pembayaran UKT tetapi pada status pembayaran belum 

terdapat keterangan lunas maka mahasiswa bisa ke UPTTI dengan membawa 

slip bukti pembayaran untuk melakukan pengecekan tagihan 

 Cuti, berisi form pengajuan cuti kuliah. Mekanisme pengajuan cuti dapat 

dibaca di buku Pedoman Akademik UNEJ 2017/2018 

 Status Kuliah, berisi riwayat status kuliah. Jika status kuliah tidak aktif maka 

mahasiswa tidak bisa melakukan KRS di SISTER 

 Perpanjangan Masa Studi, berisi form pengajuan perpanjangan masa studi. 

Waktu perpanjangan masa studi diatur melalui kalender akademik UNEJ dan 

mekanisme pengajuan dapat dilihat di buku Pedoman Akademik UNEJ 

2017/2018 

 Pindah Kuliah, berisi form pengajuan Pindah Kuliah. Waktu pengajuan diatur 

melalui kalender akademik UNEJ dan mekanisme pengajuan pindah kuliah 

dapat dilihat di buku Pedoman Akademik UNEJ 2017/2018 

 
Gambar 17-6 Sub-menu Status 

 

3. Menu Akademik 

Pada menu Akademik terdapat beberapa sub-menu, yaitu : 

- Student Plan 

- Dosen Wali 

- KRS Reguler 
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- Record Pembatalan 

- KRS Semester Antara 

- Jadwal Kuliah 

- Perkuliahan 

- Wirausaha 

- Hasil Studi 

- Transkrip 

 

 
Gambar 17-7 Sub-menu Akademik 

 

Student Plan 

Digunakan sejak tahun 2014, mahasiswa baru UNEJ bisa mengisikan student 

plan melalui SISTER sehingga bisa diakses/dibaca oleh dosen wali. 

 

Dosen Wali 

Pada sub-menu Dosen Wali, mahasiswa dapat melihat dosen wali pada setiap 

semester. 
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Gambar 17-8 Sub-menu Dosen Wali 

Mulai tahun akademik 2013/2014 Gasal, mahasiswa tidak diperkenankan untuk 

melakukan pemilihan dosen wali secara mandiri. Penentuan dosen wali dilakukan 

oleh operator tingkat fakultas berdasarkan penetapan perwalian yang ditentukan 

oleh Wakil Dekan I/Sekretaris Prodi bidang akademik.  

 

KRS Reguler 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sebelum melakukan KRS, pastikan bahwa mahasiswa sudah memiliki dosen wali 

(gunakan menu ‘Akademik’ – ‘Dosen Wali’) pada semester aktif. 

Menu KRS Reguler bisa digunakan jika: 

1. Status pembayaran pada semester saat ini sudah dilakukan dan 

terdeteksi melalui menu Status – Status Pembayaran 

2. Dosen wali sudah diset (oleh operator akademik fakultas) 

Jika kedua syarat diatas tidak terpenuhi, maka sub-menu KRS reguler tidak bisa 

digunakan. 
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Gambar 17-9 Cek dosen perwalian  

 

Jika sudah terdapat nama dosen wali, maka KRS boleh dilanjutkan, jika belum 

terdapat nama dosen wali maka laporkan kepada operator akademik fakultas agar 

bisa dilakukan setting nama dosen wali.  

 
Gambar 17-10 Nama dosen perwalian  

 

Untuk memulai pemrograman KRS, klik menu ‘Akademik’ – pilih ‘KRS Reguler’ 
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Gambar 17-11 Akses KRS Reguler 

 

Rujukan matakuliah yang diambil bagi mahasiswa baru biasanya telah disediakan 

oleh program studi masing-masing seperti contoh gambar berikut:  

 
Gambar 17-12 Contoh sebaran matakuliah semester 1  

pada Prodi S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 

 

Klik pada ‘DataBaru’ untuk mulai memasukkan matakuliah  
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Gambar 17-13 Tampilan rencana studi yang masih kosong 

 

Seperti gambar berikut, terdapat 3 status matakuliah yaitu: 

1. Matakuliah program studi – memuat matakuliah yang hanya bisa diambil 

oleh program studi tertentu. 

2. Matakuliah sharing fakultas – memuat matakuliah yang bisa diambil oleh 

program studi lain selama masih dalam 1 lingkup fakultas. 

3. Matakuliah sharing universitas – memuat matakuliah yang bisa diambil 

oleh program studi manapun di lingkup Universitas Jember 

 

 
Gambar 17-14 Status mataku liah  

 

Sesuai contoh tabel matakuliah rujukan (gambar 17.12), matakuliah yang diambil 

adalah matakuliah ‘Pendidikan Agama Islam’ maka klik pada ‘Sharing Universitas’ 

– kemudian klik ‘Pendidikan Agama Islam’ 
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Gambar 17-15 Contoh matakuliah sharing universitas 

 

Dari kelas yang tersedia klik ‘Pilih’ untuk memilih kelas (perhatikan Kuota & 

Peserta yang tersedia) 

 
Gambar 17-16 Contoh pemilihan kelas  

 

Untuk melihat jadwal yang tersedia klik pada kelas (misal PAI.01), jadwal akan 

tampak seperti berikut: 

 

 
Gambar 17-17 Informasi jadwal kelas mataku liah  
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Jika berhasi dipilih maka akan muncul dialog berikut: 

 

 
Gambar 17-18 Pesan sukses entry matakuliah 

 

Jika entry matakuliah gagal (misal karena bentrok jadwal kuliah) maka akan 

terdapat peringatan seperti gambar berikut: 

 
Gambar 17-19 Pesan gagal entry matakuliah 

 

Jika berhasil ditambahkan maka matakuliah yang dipilih akan masuk di tampilan 

‘Rencana Studi’  

 

 
Gambar 17-20 Contoh matakuliah yang berhasil dip ilih pada rencana studi 

 

Gunakan tombol  untuk menghapus matakuliah yang salah entry atau ingin 

memilih ulang matakuliah yang sama tetapi dengan jadwal yang berbeda 

 

Gunakan ‘DataBaru’ untuk menambahkan semua matakuliah yang dipersyaratkan. 

Jika semua matakuliah sudah berhasil dientrykan, klik tombol ‘Selesai’ agar KRS 

bisa disetujui oleh dosen wali 
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Gambar 17-21 Contoh matakuliah yang berhasil dip ilih pada rencana studi 

 

Berikut ini adalah tampilan rencana studi yang sudah berhasil dientry dan sedang 

menunggu persetujuan dosen wali.  

 
Gambar 17-22 Rencana studi yang menunggu persetujuan dosen wali  
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Selama belum disetujui gunakan tombol ‘Batal’ jika ingin merubah rencana studi 

(terdapat kesalahan, ingin mengganti jadwal, dll). Jika telah disetujui, proses 

pembatalan KRS harus dilakukan oleh Dosen Wali sebelum mahasiswa dapat 

melakukan perubahan KRS. Sebelum dicetak, mahasiswa wajib menemui dosen 

wali untuk meminta persetujuan. Setelah disetujui maka KRS siap untuk dicetak 

dan ditandatangi oleh dosen wali.  

 

 
Gambar 17-23 Rencana studi telah disetujui dosen wali dan siap dicetak 

 

Berikut ini adalah contoh tampilan cetak KRS yang selanjutnya dicetak – 

ditandatangani oleh mahasiswa, dan dimintakan tanda tangan kepada dosen wali 

mahasiswa. 
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Gambar 17-24 Hasil cetak rencana studi untuk dimintakan tanda tangan persetujuan dosen 

wali 

 

Record Pembatalan 

Pada sub-menu Record Pembatalan informasi yang ditampilkan berupa 

informasi matakuliah yang dibatalkan oleh mahasiswa. Dalam menampilkan 

matakuliah yang dibatalkan mahasiswa dapat memilih tahun akademik dan semester 

matakuliah yang dibatalkan kemudian SISTER akan menampilkan matakuliah yang 

dibatalkan sesuai dengan tahun akademik dan semester yang dipilih. 

 
Gambar 17-25 Tampilan riwayat pembatalan 

 

KRS Semester Antara 
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Pemrograman semester antara hampir sama seperti KRS regular. Pada 

submenu ini SISTER akan menampilkan halaman untuk menambahkan matakuliah 

yang akan ditempuh pada semester antara (SA). 

 
Gambar 17-26 Daftar matakuliah SA (masih kosong) 

 

Untuk menambahkan matakuliah yang akan ditempuh maka mahasiswa menekan 

link  “DataBaru” pada bagian kiri halaman. 

 
Gambar 17-27 Rencana studi yang menunggu persetujuan dosen wali 

 

Setelah link  “DataBaru” di tekan kemudian SISTER akan menampilkan halaman 

“Penambahan matakuliah rencana studi”. Pada halaman tersebut mahasiswa dapat 

menambahkan matakuliah yang akan diikuti pada semester pendek. 
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Gambar 17-28 Tampilan penambahan matakuliah 

 

Klik nama matakuliah yang akan ditempuh kemudian SISTER akan menampilkan 

detil matakuliah. Pada halaman detil matakuliah mahasiswa dapat memilih 

matakuliah berdasarkan kelasnya dengan menekan link pilih. 

Setelah memilih matakuliah yang akan ditempuh selama semster pendek kemudian 

mahasiswa dapat mencetak tagihan semester pendek dengan menekan tombol 

“CETAK TAGHAN SP” 

 
Gambar 17-29 Pencetakan tagihan SA 

 

Jadwal Kuliah 

Pada sub-menu ini mahasiswa dapat melihat jadwal kegiatan perkuliahan yang akan 

ditempuh oleh mahasiswa. Jadwal matakuliah diurutkan berdasarkan hari dan jam. 

 
Gambar 17-30 Jadwal Kuliah 

 

Perkuliahan 

Pada sub-menu ini mahasiswa dapat melihat informasi mengenai kehadiran 

perkuliahan. Informasi perkuliahan yang ditampilkan berdasarkan pada tahun 

akademik dan semester yang dipilih oleh mahasiswa. 
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Gambar 17-31 Rincian perku liahan dan kehadiran  

 

Mahasiswa juga dapat melihat detil daftar kehadiran setiap matakuliah dengan cara 

menekan tombol  yang berada pada sebelah kanan matakuliah. Pada halaman 

detil daftar hadir matakuliah mahasiswaa dapat melihat informasi ketidakhadiran 

mahasiswa berdasarkan tanggal. 

 
Gambar 17-32 Det il kehadiran ku liah  

 

Wirausaha 

Digunakan untuk mengidentifikasi mahasiswa UNEJ yang telah memiliki usaha 

mandiri. 

 
Gambar 17-33 Tampilan menu ‘Wirausaha’ 

 



 

| RENCANA STUDI MELALUI SISTER 271 

 

Hasil Studi 

Mahasiswa dapat melihat nilai hasil studi melalui sub-menu hasil studi. Nilai 

yang ditampilkan berdasarkan tahun akademik dan semester yang dipilih 

mahasiswa. 

 
Gambar 17-34 Rincian nilai per matakuliah 

 

Setelah memilih tahun akademik dan semester mahasiswa dapat mencetak kartu 

hasil studi (KHS) dengan menekan tombol “Cetak KHS” yang berada pada bagian 

bawah halaman. Kemudian SISTER akan menampilkan halaman print KHS seperti 

berikut. 
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Gambar 17-35 Tampilan KHS 

untuk mencetak KHS maka mahasiswa menekan tombol “print” yang berada pada 

pojok kiri bawah halaman. Jika mahasiswa ingin menyimpan KHS mahasiswa dapat 

menekan tombol “save” icon disket. 

 

Transkrip 

Pada sub-menu ini mahasiswa dapat melihat informasi mengenai transkrip nilai 

semua matakuliah yang pernah ditempuh.  

 
Gambar 17-36 Tampilan KRS 
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4. Menu Event 

Digunakan untuk menampilkan daftar acara di Universitas Jember (yang 

dikoordinasi oleh Humas UNEJ). Seluruh civitas akademika dapat mendaftarkan 

diri melalui SISTER sebelum berlangsungnya acara dan selama sisa kuota peserta 

masih mencukupi. Selain melalui SISTER, pengumuman event akan dibroadcast 

melalui SISTER for Android dan halaman Facebook Universitas Jember.  

 
Gambar 17-37 Tampilan Event 

 

5. Menu Ormawa 

Modul ormawa (organisasi dan kemahasiswaan) merupakan modul baru di 

SISTER yang baru dikembangkan pada tahun 2016. Untuk saat ini menu ormawa 

digunakan untuk melakukan input prestasi dan kepesertaan kegiatan yang dilakukan 

oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di UNEJ, yang selanjutnya data 

tersebut akan digunakan sebagai bahan dalam penyusunan Surat Keterangan 

Pendamping Ijazah (SKPI)/Diploma Supplement yang akan diserahkan pada lulusan 

bersamaan dengan penyerahan ijazah dan transkrip kuliah. Dalam jangka panjang, 

modul ini akan diarahkan untuk menunjang tata kelola proses pengajuan kegiatan 

organisasi mahasiswa pada tingkat fakultas dan universitas secara elektronik.  

Untuk melakukan entry prestasi dan/atau kepesertaan dibutuhkan scan/foto 

bukti prestasi/kepesertaan untuk diupload, dan selanjutnya divalidasi dan diapprove 

oleh operator kemahasiswaan fakultas/operator kemahasiswaan universitas sesuai 

dengan kewenangannya. Mekanisme tata cara validasi dan approval entry prestasi 

dan/atau kepesertaan kegiatan diatur oleh kewenangan fakultas masing-masing. 

 

6. Menu E-learning 

Sebagai penunjang pembelajaran, SISTER telah terintegrasi dengan e-learning 

berbasi Moodle yang terdapat di https://e-learning.unej.ac.id. Bagi mahasiswa yang 

https://www.facebook.com/univjember/
https://e-learning.unej.ac.id/
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telah melakukan pemrograman KRS, menu e-learning secara otomatis akan 

terhubung pada masing-masing e-learning matakuliah menjelang pelaksanaan 

perkuliahan aktif. 

 
Gambar 17-38 Contoh tampilan e-learning 

 

Pengisian materi dan pengaturan aktivitas perkuliahan melalui e-learning 

selanjutnya akan menjadi tanggung jawab dosen matakuliah.  

 

7. Menu Blog 

Digunakan untuk mengakses blog personal yang ada di web.unej.ac.id. Untuk 

melakukan pengisian konten, uWDating, dan akses dashboard blog klik ‘My Sites’ 

(pojok kiri atas) – klik nama blog yang sudah dibuat – klik ‘Dashboard’. 

 
Gambar 17-39 Akses menuju dashboard personal blog 

 

file:///C:/Users/pssi/AppData/Roaming/Microsoft/Word/web.unej.ac.id
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Berikut ini adalah tampilan dashboard blog: 

 
Gambar 17-40 Tampilan dashboard personal blog (berbasis wordpress) 

17. 3. Akses sister.unej.ac.id (via mobile apps) 

Untuk memudahkan mahasiswa UNEJ, aktivitas melalui SISTER (terutama 

untuk fungsi dasar akademik) bisa dilakukan melalui mobile application melalui 

SISTER for Student (SFS). SFS tersedia untuk platform iOS dan Android. Untuk 

melakukan instalasi SFS, bisa dilakukan pencarian di P layStore dengan 

mengetikkan kata kunci ‘Sister for Student’ 

Catatan: 
 
- Pembuatan blog hanya bisa dilakukan jika user telah login SISTER 
- Setiap user SISTER bisa/diperbolehkan untuk membuat blog lebih dari satu. 
- Pembuatan isi/konten blog dengan memperhatikan hak kekayaan intelektual 
dan dilarang melakukan penggandaan konten (copy-paste) tanpa seijin sumber 
dan/atau tanpa menyertakan situs rujukan 

- Pembuatan isi/konten blog tidak memuat unsur SARA  



276 | Pedoman PK2 dan P2MABA  

276 PEDOMAN PK2 DAN P2MABA |  

 

17. 4. judul baru 

 
Gambar 17-41 Pencarian SFS melalui PlayStore 

 

Klik ‘Install’ untuk melakukan instalasi aplikasi serta klik ‘Accept’ pada 

pertanyaan untuk mendapatkan akses terhadap ‘Identity’.  

 
Gambar 17-42 Instalasi SFS telah berhasil 

 

Klik ‘Open’ untuk membuka SFS, dan masukkan NIM beserta password untuk 

melakukan login aplikasi. 
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Gambar 17-43 Login aplikasi SFS 

 

Terdapat bottom menu (menu bagian bawah untuk akses cepat). Short key kiri atas 

untuk menampilkan menu lengkap SFS, dan short key kanan atas untuk 

menampilkan profil pengguna Berikut ini adalah tampilan aplikasi SFS setelah 

melakukan login, 
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Gambar 17-44 Dashboard SFS riwayat studi 

 

 

Menu pada SFS tidak selengkap pada SISTER yang diakses melalui 

website, menu yang bisa diakses melalui mobile apps tampak pada gambar berikut: 

 

 
Gambar 17-45 Menu kiri melalui short key  

 

‘Pemberitahuan’ untuk melihat pengumuman yang dikirimkan atas nama 

UNEJ (hanya tampil jika sejak saat instalasi minimal telah menerima pengumuman 

sebanyak 1 kali). Pada awal semester untuk melakukan pemrograman, klik pada 

‘KRS Reguler’. Menu ‘Jadwal’ berguna untuk melihat jadwal kuliah sesuai dengan 

pemrograman KRS. ‘Kehadiran’ berfungsi untuk melihat daftar kehadiran presensi 

yang telah terentry ke SISTER (jika ada selisih/kekurangan kehadiran segera 

lakukan konfirmasi kepada operator akademik fakultas). ‘Hasil Studi’ untuk 

memantau nilai kuliah pada semester yang lalu. ‘Transkrip’ berguna untuk melihat 

semua nilai matakuliah yang pernah ditempuh. ‘Event’ berguna untuk melihat 

semua acara yang diperuntukkan bagi mahasiswa dan/atau dosen, pendaftaran juga 

bisa dilakukan selama kuota masih memenuhi. 
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LAMPIRAN 1 

TABEL 1 Prestasi Mahasiswa bidang penalaran pada tahun 2016 

No NAMA KEGIATAN 
WAKTU 

PENYELENGGARAAN 
TINGKAT 

PRES TASI 

YANG 

DICAPAI 

FAKULTAS/ 

PRODI 

1 Lomba Bulet in Partikelir Kategori Kedalaman 

Reportase di Universitas Muhammadiyah Semarang  

29 Januari – 1 Februari 2016 Nasional Juara I Ilmu Budaya 

2 Lomba Bulet in Partikelir Kategori Analisis Isi d i 

Universitas Muhammadiyah Semarang 

29 Januari – 1 Februari 2016 Nasional Juara I Ilmu Budaya 

3 Lomba KTI – GT tingkat Nasional dalam acara 

Scripta Research Festival 2016 Fakultas 

Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan 

29 Januari – 2 Februari 2016 Nasional Juara 2 Kedokteran 

4 The 2
nd

 AUCFA Student Seminar and Competition 

di Bangkok, Thailand. 

4-5 Februari 2016 Internasional Best 

Presenta 

tion Prize 

Teknologi 

Pertanian 

5 Lomba Essay : Mimpi Anak Negeri Untuk 

Indonesia Emas yang diselenggarakan oleh PK-56 

BPI LPDP “Nayaka Praja” Regional Sulawesi, 

Makasar  

10 Pebruari 2016 Nasional Juara II Pertanian 

6 Lomba Menulis esay Tingkat Nasional dalam 

kegiatan Dies Natalis Jurusan Matematika ke-17 

(DINAMIKA XVII) Himpunan Mahasiswa 

Matematika (HIMATIKA) Fakultas MIPA 

Universitas Lampung, Bandar Lampung. 

6 Mar 16 Nasional Juara 3 Teknologi 

Pertanian 
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7 Kompetisi video perjalanan komunitas motor 

(touring) yang bertajuk  Levi’s Journey 2016, 

diselenggarakan oleh majalah motor online 

thegaspol.com, bekerja sama dengan produsen 

celana jeans, Levi’s di Jakarta 

11 Mar 16 Nasional Juara I Ilmu Budaya 

8 Lomba Video Edukasi Nasional Exit  MRC BEM 

KM FK UNAND 2016 di Fakultas Kedokteran 

Universitas Andalas Padang 

20 Mar 16 Nasional Juara III Kedokteran 

9 Kompetisi Karya Tulis Ilmiah UII LAW FAIR 

2016 Kompetisi Hukum Nasional Piala Mohammad 

Natsir di Universitas Islam Indonesia Jogjakarta  

19-21 Maret 2016 Nasional Juara I Hukum 

10 Concrete Competit ion D VILLAGE 6
th 

EDITION 

2016 yang diselenggarakan oleh Himpunan 

Mahasiswa Diploma Sip il Fakultas Teknik Sipil dan 

Perencanaan Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 

Surabaya  

25-27 Maret 2016 Nasional Juara I Teknik 

11 “The 7
th

 International Engineering Invention & 

Innovation Exhib ition i-ENVEX 2016” d i 

Universitas Malaysia Perlis  

8-10 April 2016 Internasional Medali 

Emas  

PSSI 

12 Lomba Creative Picture (CRIPIC) dengan tema 

Pekan Sarapan Nasional yang diselenggarakan oleh 

Himpunan Mahasiswa Peduli Pangan Indonesia 

bekerjasama dengan PERGIZI  

11 Apr 16 Nasional Juara I Teknik 

Pertanian 

13 LKTI Nasional dalam acara Civ il Brings 

Revolution 2016 di Universitas Lampung 

21 Apr 16 Nasional Juara I Teknik 

14 LKTI Nasional dalam acara Civ il Brings 

Revolution 2016 di Universitas Lampung  

21 Apr 16 Nasional Juara III Teknik 



 

| RENCANA STUDI MELALUI SISTER 281 

 

15 Lomba Karya Tu lis Ilmiah dalam acara Halu Oleo 

Scientific Competit ion yang dilaksanakan oleh 

Medical Research Club Fakultas Kedokteran 

Universitas Halu Oleo Kendari 

21-24 April 2016 Nasional Juara I Kedokteran 

16 Lomba Video Edukasi dalam acara Halu Oleo 

Scientific Competit ion yang dilaksanakan oleh 

Medical Research Club Fakultas Kedokteran 

Universitas Halu Oleo Kendari 

21-24 April 2016 Nasional Juara II Kedokteran 

17 Pekan Essay dan Poster Nasional 2016 

diselenggarakan oleh FSIAP Fakultas Pertanian 

Universitas Jember 

24 Apr 16 Nasional Juara II Pertanian 

18 Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional yang 

diselenggarakan oleh BEM FMIPA Universitas 

Negeri Malang bersama dengan Forum Saintis  

Muda Nasional (FOSMAN)  

15 Maret – 23 April 2016 Nasional Juara I 

F2EC 

Pertanian 

19 Lomba Karya Tu lis Ilmiah Tingkat Nasional 

“National Agriculture Inovation Festival (NAIF 

2016) yang diselenggarakan di Fakultas Pertanian 

Universitas Hasanudin Makassar  

2 Mei 16 Nasional Juara I Pertanian 

20 Kompetisi Debat dalam acara Gebyar Konstitusi 

2016 Fakultas Hukum Universitas Hasanudin 

Bekerjasama dengan Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia  

3-5 Mei 2016 Nasional Juara I Hukum 

21 Kompetisi Business Plan dalam acara Entrepreneur 

Days yang diselenggarakan oleh  Universitas 

Darussalamda Gontor Ponorogo 

11-12 Mei 2016 Nasional Juara I Ekonomi dan 

Bisnis 

22 Reinforced Concrete Competition (Kompetisi Beton 

Bertulang) dalam kegiatan Civ il Expo 2016 d i 

Intitut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya 

12-15 Mei 2016 Nasional Juara II Teknik 
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23 Lomba Karya Tu lis Ilmiah Nasional dalam acara 

“Agroindustrial Week 2016” d i Universitas 

Internasional Semen Indonesia (UISI) Gresik 

14-15 Mei 2016 Nasional Juara II Ekonomi dan 

Bisnis 

24 National Essay Competition pada USU SCI-FI 

Event 2016  di Universitas Sumatera Utara  

21 Mei 16 Nasional Juara II Pertanian 

25 Hasanuddin Dentistry Scientific Competit ion 

(HDSC) 2016 yang diselenggarakan Fakultas 

Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin Makassar  

21-22 Mei 2016 Nasional Juara III FKG 

26 Olimpiade Nasional MIPA Tingkat Perguruan 

Tinggi (ON MIPA-PT) Tahun 2016 di Hotel 

Kartika Candra Jakarta yang diselenggarakan oleh 

DIKTI 

22-26 Mei 2016 Nasional Juara III MIPA 

27 Lomba Debat Tingkat Nasional dalam kegiatan 

National Economics Creative Competit ion yang 

diselenggarakan oleh Koperasi Mahasiswa UIN 

Sultan Alaudin Makassar dan Economics Study 

Club Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar   

25-28 Mei 2016 Nasional Juara I ISIP 

28 Lomba Poster Edukasi Publik dalam kegiatan 

Medical Djogja Scientific Competition 2016 d i 

Universitas Muhammadiyah  Yogyakarta 

26-29 Mei 2016 Nasional Juara I Kedokteran 

29 Lomba Poster Edukasi Publik dalam kegiatan 

Medical Djogja Scientific Competition 2016 d i 

Universitas Muhammadiyah  Yogyakarta 

26-29 Mei 2016 Nasional Juara III Kedokteran 

30 Lomba Karya Tu lis Ilmiah Nasional yang 

diselenggarakan oleh Panitia Dies Natalis XLI IKIP 

PGRI Madiun 

1 – 3 Juni 2016 Nasional Juara I Pertanian 
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31 Kontes Robot Indonesia (KRI) Div isi Kontes Robot 

Abu Indonesia (KRAI) Tahun 2016 yang 

diselenggarakan oleh Dirjen Belmawa, 

Kemenristekdikt i dan Politeknik Elektronika Negeri 

Surabaya  

1-4 Juni 2016 Nasional Juara 

Harapan 

Teknik 

32 Lomba Esai Nasional 2016 “Mahasiswa Sebagai 

Agent of Change” yang diselenggarakan oleh UKM 

Penalaran STKIP PGRI Jombang 

8 Jun 16 Nasional Juara I Pertanian 

33 Global Citizen AIESEC (Association Internationale 

des Etudiants en Sciences Economiques et 

Commerciales) di Congqing Cina 

8 Ju li 2016 (2 bulan) Internasional Peserta PSIK 

34 Temu Ilmiah Nasional 2016 d i Fakultas Kedokteran 

Universitas Islam Malang atas kerjasama BAPIN-

ISMKI dengan FORMULA FK UNISMA  

28-31 Juli 2016 Nasional Juara II 

Penelit ian 

Multi 

Center 

Kedokteran 

35 Lomba Karya Tulis Ilmiah Koperasi tingkat Jawa 

Timur 2016 yang diselenggarakan oleh Dinas 

Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur  

10 Agt 16 Propinsi/Wilaya

h 

Juara I Ekonomi dan 

Bisnis/SP 

36 Lomba Inovasi Nasional Unej Creative Competit ion 

(UUC) 2016 yang diselenggarakan oleh UKM 

Penalaran Universitas Jember 

1-4 September 2016 Nasional Juara III Teknologi 

Pertanian 

37 Lomba Essay Ilmiah dalam acara Diponegoro 

Medical and Health Scientific Compet ition yang 

diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran 

Universitas Diponegoro Semarang  

1-4 September 2016 Nasional Juara II Kedokteran 

38 Lomba Karya Tu lis Ilmiah dalam acara Diponegoro 

Medical and Health Scientific Competition yang 

diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran 

Universitas Diponegoro Semarang  

1-4 September 2016 Nasional Juara I Kedokteran 
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39 National Avicena Competition 2016 dengan tema 

“Explore The Marine Biodiversity for 

Pharmaceutical Product” di Universitas Udayana 

Bali 

3-4 September 2016 Nasional Juara III 

Bidang 

Farmasi 

Farmasi 

40 Kompetisi Debat Hukum Mahasiswa Tingkat 

Nasional dalam rangka UBAYA LAW FAIR 2016 

yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum 

Universitas Surabaya 

9-11 September 2016 Nasional Juara I Hukum  

41 Kompetisi Debat Hukum Mahasiswa Tingkat 

Nasional dalam rangka UBAYA LAW FAIR 2016 

yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum 

Universitas Surabaya 

9-11 September 2016 Nasional Best Oralist Hukum  

42 Research of Applied Chemistry Competition 2016 

yang diselenggarakan oleh Fakultas MIPA Institut 

Sepuluh Nopember Surabaya 

11 Sep 16 Nasional Best Poster FTP 

43 Gajah Mada Diplomatic Course (GAMA DC), 2016 

di Universitas Gajah Mada Yogyakarta  

15-17 September 2016 Nasional Honorable 

Mention 

Hukum 

44 Gajah Mada Diplomatic Course (GAMA DC), 2016 

di Universitas Gajah Mada Yogyakarta  

15-17 September 2016 Nasional Outstanding 

Delegate 

Hukum 

45 Lomba Karya Tu lis Ilmiah yang diselenggarakan 

oleh Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas 

Maret Surakarta 

19 Sep 16 Nasional Juara III FKM 

46 Lomba Karya Tu lis Ilmiah Nasional Tahun 2016 

yang diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Ganesha 

22-25 September 2016 Nasional Juara 3 Pertanian 

47 Lomba Essay Nasional dalam Event (GORDEN) 

Goresan Ide Pertanian, dalam rangka Semarak Hari 

Tani 2016 di Universitas Sebelas Maret Surakarta  

22-25 September 2016 Nasional Juara 2 Teknologi 

Pertanian 
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48 Warmadewa Aesculapius Competit ion (WASCO) 

2016 yang diselenggarakan oleh Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas 

Warmadewa Bali 

22-25 September 2016 Nasional Juara 1 

KTI-GT 

Kedokteran 

49 The 1
ST

 GREEN CONCRETE COMPETITION 

yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik 

Universitas Negeri Malang  

30 Sep 16 Nasional Juara 2 Teknik 

50 Poster Design Competition dalam acara Islamic 

Medical Science Festival 2016 di Universitas 

Muhammadiyah Malang  

25 Sep 16   Juara 2 Kedokteran 

51 Kompetisi Menulis Karya Tulis Ilmiah Se -

Kesehatan Nasional ASPIRIN (Aksi Penulisan 

Ilmiah Nasional) 2016 yang diselenggarakan oleh 

Universitas Muhammadiyah Surakarta  

28 Sep 16   Juara 3 Farmasi 

52 Lomba Karya Tu lis Ilmiah dalam acara Scientific 

Project And Olympiad of Sriwijaya (SPORA) yang 

diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran 

Universitas Sriwijaya Palembang 

29 Sept – 2 Oktober 2016 Nasional Juara 3 Kedokteran 

53 Lomba Essay Nasional dengan tema “Peran Ilmu 

Sosial Dalam Dunia Pendidikan Guna 

Menyongsong Indonesia Emas 2045” yang 

diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial 

Universitas Negeri Yogyakarta  

1 Okt 16 Nasional Juara 3 KIP 

54 lomba Entrepreneur Festival dalam kompetisi The 

5
th

 Java Business Competition 2016 yang 

diselenggarakan oleh Universitas Telkom Bandung  

 2 Oktober 2016   Juara 3 Farmasi 
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55 Research Competit ion dalam acara Indonesia 

Dentistry Islamic Scientific Forum yang 

diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Trisakt i Jakarta  

9 Okt 16 Nasional Juara 1 FKG 

56 Research Competit ion dalam acara Indonesia 

Dentistry Islamic Scientific Forum yang 

diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi 

Universitas Trisakt i Jakarta  

9 Okt 16 Nasional Juara 3 FKG 

57 Lomba Karya Tu lis Ilmiah Soil Science In Action 

For Environmental Sustainability 2016 d i Fakultas 

Pertanian Universitas Jember 

21 Okt 16   Juara 3 MIPA 

58 Lomba Karya Tu lis Mahasiswa Tingkat Nasional 

Pada Acara Indonesian Youth Festival of Science 

(INOVASI) 2016 di Universitas Hasanudin 

Makassar 

29 Okt 16 Nasional Juara 2 FKM 

59 Accounting Debate Competition 4
th

 Generation 

National Level dengan tema “Green Accounting 

Current Issues” yang diselenggarakan oleh Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Surabaya  

29-30 Oktober 2016 Nasional Juara 1 Ekonomi dan 

Bisnis 

60 lomba paper nasional 3
rd

 East Java Economics 

Forum 2016 yang diselenggarakan oleh Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga 

Surabaya 

1 Nov 16 Nasional Juara 3 Ekonomi dan 

Bisnis 

61 dalam kegiatan Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional 

Masterpiece yang diselenggarakan oleh Fakultas 

Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro 

Semarang  

5 Nov 16   Juara 3 Kedokteran 

Gig i 
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62 Lomba Karya Tu lis Ilmiah Mahasiswa Sederajat 

Tingkat Nasional Youth Science Paper Competition 

yang diselenggarakan oleh Universitas Airlangga 

Banyuwangi 

4-6 November 2016 Nasional Juara 2 Pertanian 

63 Kompetisi Mobil Listrik Indonesia (KMLI) VIII di 

Politeknik Negeri Bandung 

17-20 November 2016 Nasional Juara 1 

Kategori 

Efisiensi 

Teknik 

64 Kompetisi Mobil Listrik Indonesia (KMLI) VIII di 

Politeknik Negeri Bandung 

17-20 November 2016 Nasional Juara 2 

Kategori 

Efisiensi 

Teknik 

65 Public Health Award Competition di Fakultas 

Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat 

Banjarbaru  

18-23 November 2016 Nasional Juara 3 

Lomba 

Poster 

FKM 

66 Pertamina Olimpiade Sains 2016 yang dilaksanakan 

di Universitas Indonesia Jakarta  

20-25 November 2016 Nasional Juara III 

Teori Fisika  

KIP 

67 Lomba Esai Chamber 2 dengan Tema “Pilkada 

2015 : Evaluasi Bagi Proses Politik Indonesia” yang 

diselenggarakan oleh Universitas Padjadjaran  

Bandung. 

23-26 November 2016 Nasional Juara 1 ISIP 

68 Lomba Karya Tu lis AGRIFASCO 2016 yang 

diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa 

Pertanian Institut Teknologi Bandung 

24 Nov 16 Nasional Juara 2 Pertanian 

69 Best Solution for Future Asia Pasific Future Leader 

Conference 2016 di Kuala Lumpur Malaysia 

24-27 November 2016 Internasional Best 

Solution for 

Future 

Ekonomi dan 

Bisnis 

70 Lomba Karya Tu lis Ilmiah Nasional dalam rangka 

The Big Event II of PAMADIKSI 2016 d i 

Universitas Jember 

25 Nov 16 Nasional Juara 3 Pertanian 
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71 National Poster Competition dalam acara Economic 

Expo #4 yang diselenggarakan oleh BEM Fakultas 

Ekonomi Universitas Ahmad dahlan Yogyakarta  

26 Nov 16 Nasional Juara 2 Ekonomi dan 

Bisnis 

72 Islamic Medicine Scientific Competition & Book 

Review (IMSCOBI) yang diselenggarakan oleh 

Universitas Brawijaya Malang 

26-27 November 2016 Nasional Juara 1 

Kategori 

Lomba 

Poster 

Populer 

Kedokteran 

73 Islamic Medicine Scientific Competit ion & Book 

Review (IMSCOBI) yang diselenggarakan oleh 

Universitas Brawijaya Malang 

26-27 November 2016 Nasional Juara 3 

Kategori 

Lomba 

Essay 

Ilmiah  

Kedokteran 

74 Lomba esay online se Indonesia dengan tema Peran 

Pemuda Dalam Revitalisasi Kearifan Lokal 

Indonesia yang diselenggarakan oleh Universitas 

Negeri Padang 

23 November – 18 Desember 

2016 

Nasional Juara 3 Pertanian 

75 Dianugerahi Gold Medal atas penemuan 

KOLUTAN dalam acara 2016 Kaohsiung 

International Invention and Design EXPO di 

Kaohsiung, Taiwan  

9-11 Desember 2016 Internasional 1
st

 Gold 

Medal  

Teknologi 

Pertanian 

76 Agriculture Farming System Competition  

(AGRIFASCO) di ITB Bandung 

Des 16 Nasional Juara 2 Teknologi 

Pertanian 

77 LKTIN AGROFEST (The New Age of Food 

Agroindustry) 8 HIMAGRIN FPTK Universitas 

Pendidikan Indonesia 

Des 16 Nasional Juara 1 Teknologi 

Pertanian 

78 Lomba Essay dalam acara Pekan Integrasi Nasional 

Resimen Mahasiswa Indonesia “Yudha Manunggal 

Chakt i” yang diselenggarakan oleh Komando 

Resimen Mahasiswa Indra Buana Universitas Riau  

14 Des 16   Juara 2 Teknik 
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Tabel prestasi bidang minat bakat tahun2016 

No NAMA KEGIATAN 
WAKTU 

PENYELENGGARAAN 
TINGKAT 

PRESTASI 

YANG 

DICAPAI 

FAKULTAS/ 

PRODI 

1 Kejuaraan Karate Antar DOJO 
INKANAS Se Jawa Timur Piala 
Walikota Malang  

20-21 Pebruari 2016 Propinsi/Wilayah Juara I Kata 
Senior Pi 

Pertanian 

2 Senior Putra Under 54 kg pada even 
Kejuaraan “MAHAMERU” 
Taekwondo Open Tournament 2016 
Antar Dojang Se-Jawa Timur dan 
Bali di GOR Wira Bhakti Kabupaten 
Lumajang 

20-21 Februari 2016 Propinsi/Wilayah Juara I Ekonomi 

3 Kejuaraan “MAHAMERU” 
Taekwondo Open Tournament 2016 
Antar Dojang Se-Jawa dan Bali yang 
diselenggarakan oleh Pemkab 
Lumajang 

20-21 Pebruari 2016 Propinsi/Wilayah Juara I Senior 
Putra / Under 54 
kg 

Hukum 

4 Lomba Monolog Tingkat Nasional 
Universitas ARTEFAC UNS 2016 
“90’S Classic Spirit” di Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Sebelas Maret Surakarta  

4-6 Maret 2016   Nasional Juara III   

5 The 3
rd

 Sebelas Maret International 
Pencak Silat PSHT Championship 
Solo 19

th
 – 24

th
 2016 di Universitas 

Sebelas Maret, Surakarta. 

18 – 25 Maret 2016 Internasional Juara III ISIP 
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6 The 3
rd

 Sebelas Maret International 
Pencak Silat PSHT Championship 
Solo 19

th
 – 24

th
 2016 di Universitas 

Sebelas Maret, Surakarta. 

18 – 25 Maret 2016 Internasional Juara III Sastra 

7 Tim Nasional yang mewakili 
Indonesia dalam Kejuaraan 20

th
 Asia 

Pasific Bridge Federation (APBF) 
Youth Championship di Bangkok 
Thailand pada tanggal  

1-7 April 2016 Internasional Tim Nasional Ekonomi 

8 UNEJ CUP – PELINDO III – 
NASSAU Liga Tenis Junior 
Nasional III 2016 yang dilaksanakan 
di Universitas Jember  

15-18 April 2016 Nasional Juara III 
Tunggal Putri 
KU 21 TH 

Pertanian 

9 UNEJ CUP – PELINDO III – 
NASSAU Liga Tenis Junior 
Nasional III 2016 yang dilaksanakan 
di Universitas Jember  

15-18 April 2016 Nasional Juara III 
Tunggal Putra 
KU 21 TH 

Ekonomi 

10 Lomba Penulisan Lakon dalam 
kegiatan Pekan Seni Mahasiswa 
Regional Jawa Timur XIII Tahun 
2016 di Universitas Brawijaya 
Malang  

16-17 Mei 2016   Juara I Hukum 

11 National Voluntary Red Cross 
Competition Tahun 2016 yang 
diselenggarakan oleh KSR PMI Unit 
Universitas Negeri Semarang  

23-27 Juli 2016 Nasional Juara III Desain 
Wash 

Sastra 
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12 Kejuaraan Tenis Meja Universitas 
Brawijaya Open “UB Open 2016” 
se-Indonesia yang diselenggarakan 
oleh Persatuan Tenis Meja 
Universitas Brawijaya di Universitas 
Brawijaya Malang 

16-21 Agustus 2016 Nasional Juara III 
Tunggal Divisi 
IV 

ISIP 

13 Kejuaraan Nasional Taekwondo 
Terbuka Batik Cup I dalam rangka 
Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke 
394 Tahun 2016 

27-27 Agustus 2016 Nasional Juara I Kyorugi 
Putri Under 59 
kg Senior 

Hukum 

14 Kejuaraan Nasional Taekwondo 
Terbuka Batik Cup I dalam rangka 
Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke 
394 Tahun 2016 

27-27 Agustus 2016 Nasional Juara II Kyorugi 
Putri Under 46 
kg Senior 

Hukum 

15 Kejuaraan Nasional Taekwondo 
Terbuka Batik Cup I dalam rangka 
Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke 
394 Tahun 2016 

27-27 Agustus 2016 Nasional Juara III 
Kyorugi Putra 
Under 68 kg 
Senior 

Hukum 

16 Kejuaraan Nasional Taekwondo 
Terbuka Batik Cup I dalam rangka 
Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke 
394 Tahun 2016 

27-27 Agustus 2016 Nasional Juara III 
Kyorugi Putra 
Under 63 kg 
Senior 

Hukum 
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17 Kejuaraan Nasional Taekwondo 
Terbuka Batik Cup I dalam rangka 
Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke 
394 Tahun 2016 

27-27 Agustus 2016 Nasional Juara III 
Kyorugi Putra 
Under 58 kg 
Senior 

Hukum 

18 Kejuaraan Nasional Taekwondo 
Terbuka Batik Cup I dalam rangka 
Hari Jadi Kabupaten Pekalongan ke 
394 Tahun 2016 

27-27 Agustus 2016 Nasional Juara II Kyorugi 
Putra Under 51 
kg Senior 

Hukum 

19 Kejuaraan Karate Bondowoso Open 
Tahun 2016 Piala “Bupati 
Bondowoso”se-Jawa Timur  

17-18 September 2016 Propinsi/Wilayah Juara I Kata 
Perseorangan 
Putra Under 21 

Hukum 

20 Kejuaraan Karate Bondowoso Open 
Tahun 2016 Piala “Bupati 
Bondowoso”se-Jawa Timur  

17-18 September 2016 Propinsi/Wilayah Juara I Kata 
Beregu Putra 
Yunior dan 
Under 21 

Hukum 

21 Diklatsar Menwa LXIX dan 
Suskalak Menwa XXXII TA 2016 di 
Dodikjur Rindam V/Brawijaya  

6-26 Oktober 2016 Propinsi/Wilayah Siswa Terbaik Hukum 
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22 Kejuaraan Nasional Taekwondo 
Piala Kapolres Semarang yang 
diselenggarakan di GOR Pandanaran 
Semarang 

12-13 November 2016 Nasional Juara 2 Kyorugi 
Senior Under 54 
kg Putra 

Ekonomi 

23 Kejuaraan Nasional Taekwondo 
Piala Kapolres Semarang yang 
diselenggarakan di GOR Pandanaran 
Semarang 

12-13 November 2016 Nasional Juara 3 Kyorugi 
Senior Under 63 
kg Putra 

Ekonomi 

24 Kejuaraan Nasional Terbuka 
Taekwondo Piala Gubernur Jawa 
Timur 2016 di Surabaya  

30 Nov – 4 Des 2016 Nasional Juara 1 under 87 
Putra 

FEB 

25 Kejuaraan Nasional Terbuka 
Taekwondo Piala Gubernur Jawa 
Timur 2016 di Surabaya  

30 Nov – 4 Des 2016 Nasional Juara 2 under 58 
Putra 

FISIP 

26 Kejuaraan Nasional Terbuka 
Taekwondo Piala Gubernur Jawa 
Timur 2016 di Surabaya  

30 Nov – 4 Des 2016 Nasional Juara 3 under 63 
Putra 

Hukum 

27 Kompetisi Bola Voli dalam acara 
Airlangga National Volleyball 
Competition 2016 yang 
diselenggarakan oleh Universitas 
Airlangga Surabaya  

9-15 Mei 2016   Juara 2 Hukum 
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28    
  

Kategori Pasangan Kejuaraan 
Nasional Bridge Mahasiswa XVIII 
di Jakarta yang diselenggarakan oleh 
Pengurus Gabungan Bridge Seluruh 
Indonesia  

12-16 November 2016   Juara 3 KIP 

29    
  

Grand Final Liga Bridge Tingkat 
Mahasiswa Grand Final Liga Bridge 
2016 di Jakarta yang 
diselenggarakan oleh Pengurus 
Gabungan Bridge Seluruh Indonesia  

17-19 November 2016   Juara 3 KIP 

30    
  

Lomba Menembak dalam acara 
Pekan Integrasi Nasional Resimen 
Mahasiswa Indonesia “Yudha 
Manunggal Chakti” yang 
diselenggarakan oleh Komando 
Resimen Mahasiswa Indra Buana 
Universitas Riau  

14 Des 16   Juara 3 Teknik 

 

Tabel Prestasi Mahasiswa bidang Penalaran 2017 

No NAMA KEGIATAN 
WAKTU 

PENYELENGGARAAN 
TINGKAT 

PRESTASI 

YANG 

DICAPAI 

FAKULTAS/ 

PRODI 

1 Accounting Writing Competition 10th 
Hasanudin Accounting Days yang 
diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar 

3 Feb 17 Nasional Juara 1 Ekonomi dan 
Bisnis 
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2 Scientific Essay dalam acara Scripta Research 
Festival 2017 yang diselenggarakan oleh 
Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera 
Utara Medan  

3-6 Februari 2017   Juara 1 Kedokteran 

3 Youth Excursion “Learn from the experts : 
What Business Leaders Need to Know” di 
Malaysia 

8 Feb 17   Best Group 
Inovation & 
Technology  

  

4 Lomba Karya Tulis Ilmiah dal am acara Atma 
Cordis Ilmiah “AESCULAPIUS 2017” yang 
diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran 
Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya 
Jakarta 

8-11 Februari 2017   Juara 3 Kedokteran 

5 Lomba Video Branding Nasional yang 
diselenggarakan oleh Universitas Udayana 
Denpasar Bali 

11 Feb 17   Juara 2 FISIP 

6 Lomba Video Branding Nasional yang 
diselenggarakan oleh Universitas Udayana 
Denpasar Bali 

11 Feb 17   Juara 3 FISIP 

7 Paper Competition Indonesia Management 

Student Conference (IMSCo) yang 

diselenggarakan oleh FAkultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Hasanudin Makassar  

9-12 Februari 2017   Best Paper Pertanian 
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8 Lomba Esai dalam acara Scientific 
Atmosphere 10 yang diselenggarakan oleh 
Fakultas Kedokteran Universitas Udayana 
Bali 

16-19 Februari 2017   Juara 2 Kedokteran 

9 Hyphotalamus Competition 2017 yang 
diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran 
Universitas Jember 

23-26 Maret 2017   Juara 3 
Literature 
Review 

FKG 

10 Hyphotalamus Competition 2017 yang 
diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran 
Universitas Jember 

23-26 Maret 2017   Juara 2 Poster 
Ilmiah 

Kedokteran 

11 LKTI Nasional Lecron 2017 yang 
diselenggarakan oleh FKG Universitas 
Andalas, Padang 

31 MAret – 2 April 2017   Juara 1 FKG 

12 LKTI Nasional Lecron 2017 yang 
diselenggarakan oleh FKG Universitas 
Andalas, Padang 

31 MAret – 2 April 2017   Juara 2 FKG 

13 Lomba Karya Tulis Ilmiah NAsional dalam 
acara LKTI, POSTER & VIDEO CONTEST 
NASIONAL 2017 BEM KM Fakultas 
Kedokteran Gigi Universitas Andalas Padang 

1 Apr 17   Juara 2 LKTINAS FKG 
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14 National Scientific Writing Competition – 
FASIH LAW FAIR yang diselenggarakan oleh 
IAIN Tulungagung  

4-6 April 2017   Juara 2 Hukum 

15 LKTI pada acara Medical Scientific Award 
(MSA) di Fakultas Kedokteran Universitas 
Islam Malang 

7-8 April 2017   Juara 2 Kedokteran 

16 LKTI pada acara Medical Scientific Award 
(MSA) di Fakultas Kedokteran Universitas 
Islam Malang 

7-8 April 2017   Juara 3 Kedokteran 

17 Literature Review Exit MRC BEM KM FK 
UNAND 2017yang diselenggarakan oleh 
Fakultas Kedokteran Universitas Andalas 

7-9 April 2017   Juara 2 FKG 

18 Lomba Karya Tulis Ilmiah Nasional yang 
diselenggarakan oleh UPN “Veteran” 
Yogyakarta 

8-9 April 2017   Juara 2 Pertanian 

19 National Concrete Competi tion 2017 yang 
diselenggarakan oleh Fakultas Teknik 
Universitas Muhammadiyah Purwokerto  

20-24 April 2017   Juara 1 Teknik 
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20 Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional 
3rd SAFE SIP National Competi tion 2017 yang 
diselenggarakan oleh UKM Studi Karya 
Ilmiah Mahasiswa Politeknik Negeri Jember 

13 Mei 17   Juara 1 Pertanian 

21 Lomba Karya Tulis Ilmiah Tingkat Nasional 
3rd SAFE SIP National Competi tion 2017 yang 
diselenggarakan oleh UKM Studi Karya 
Ilmiah Mahasiswa Politeknik Negeri Jember 

13 Mei 17   Juara 2 Pertanian 

22 Halu Oleo Scientific Competition yang 
diselenggarakan Fakultas Kedokteran 
Universitas Halu Oleo Kendari  

11-14 Mei 2017   Juara 2 FKG 
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LAMPIRAN 2 

KISI-KISI KURIKULUM MATERI P2-MABA UNIVERSITAS JEMBER TAHUN AKADEMIK 2017/2018 

Modul / Materi Topik /  Kegiatan Metode 

1. Kajian Kitab Suci Membaca dengan Tartil 
 

Praktek dengan tutor 
sejawat 

2. Kiat sukses studi & 

berorganisasi 

1. 1.Metode belajar yang efektif 

2. 2.Manfaat berorganisasi 
3. 3. Manajemen waktu  
4. 4.Menciptakan kreatifitas 

Ceramah 

Diskusi 

3. Dasar-dasar  Penulisan 
Karya Ilmiah 

1. Metode Ilmiah 
2. Macam Karya Ilmiah 

Ceramah 
Latihan 

4. Motivasi dan  
    Aktualisasi diri 

1. Motivasi 
2. Aktualisasi diri 

Ceramah 
Eksperimen 

5. Pengembangan 

Mahasiswa dan Ormawa 

1. Tujuan Pengembangan 

Kemahasiswaan 
2. Pengenalan masing-masing  

Ormawa  

Ceramah 

Diskusi 
Demo 

6. Materi wajib  
    Fakultas 

1. Profil fakultas 
2. Sosialisasi SOP pelayanan 

mahasiswa 

Ceramah 
Diskusi 

7. Materi Wajib Jurusan/PS 
 

1. Profil Jurusan/PS 
2. Paradigma Keilmuan Jurusan/PS 
3. Sosialisasi SOP pelayanan 

Ceramah 
Diskusi 
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mahasiswa 

8. Enterpreuneur-ship spirit 1. Konsep enterpreuneurship 
2. Esensi menjadi enterpreuneur 

Ceramah 
Diskusi 

Demo 

9. Aktualisasi Potensi  
mahasiswa baru 

1. Kompetisi minat dan bakat 
mahasiswa baru 

2. Interaksi sosial 

Praktek/peragaan 
/lomba 

 

Catatan :  Setiap Fakultas, Jurusan atau Program Studi mempunyai visi dan misi yang berbeda sehingga pelaksanaan 
P2MABA mempertimbangkan hal berikut ini: 

1. Durasi waktu pelaksanaan tiap materi disesuaikan dengan kondisi masing-masing Fakultas/Jurusan/Program Studi.  
2. Materi muatan Jurusan atau Program Studi diserahkan kepada Jurusan atau Program Studi masing-masing dengan 

pertimbangan: 
a. Jurusan/Program Studi lebih mengetahui karakteristik mahasiswa anak didiknya.  
b. Jurusan atau Program Studi lebih mengetahui arah pembinaan yang diinginkan dari mahasiswa peserta didiknya. 

 


