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Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga
buku Desain Karakter Mahasiswa ITS ini dapat terselesaikan dengan baik. Pada
dasarnya buku ini dibuat dengan tujuan untuk membangun kesadaran bersama
bahwa pendidikan dan pembentukan karakter mahasiswa adalah tanggungjawab
bersama. Pendidikan karakter ini tidak hanya dibentuk melalui kegiatan akademik
namun juga harus diintegrasikan dengan berbagai kegiatan pembinaan kemahasiswaan. Membentuk karakter mahasiswa ITS secara tidak langsung akan berimplikasi bagi karakter bangsa karena mahasiswa ITS adalah bagian dari anak bangsa.
Pembinaan karakter juga membutuhkan desain, inovasi dan pemikiran mendalam
agar pembentukan karakter dapat menjawab tantangan ekternal dan globalisasi
yang banyak mempengaruhi pembentukan karakter.
Membina mahasiswa adalah anugerah kepercayaan yang besar untuk
membangun seorang manusia menemukan identitas dan karakter dirinya. Seorang
juara yang sesungguhnya, adalah juara yang lahir dari keinginan pribadi yang didampingi untuk menemukan potensi dirinya dan terbina melalui pembinaan yang
baik. Ya, karena setiap mahasiswa adalah anak-anak bangsa yang istimewa. Hanya
doa kebaikan yang dapat diberikan bagi mereka para pembina kemahasiswaan untuk dedikasi yang tanpa batas dan tak terbalas. Dengan ini, penulis mengucapkan
terimakasih kepada :
1. Prof. Ir. Joni Hermana MSc selaku Rektor ITS yang telah memberikan dukungan penuh bagi
penulisan buku ini
2. Prof. Dr. Ir. Heru Setyawan, M.Eng, selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan yang mendukung penyusunan konsep pembinaan kemahasiswaan
3. Dr.Ir. Bambang Sampurno, MT selaku Kepala Lembaga Pengembangan Pendidikan, Kemahasiswaan dan Hubungan Alumni (LP2KHA)
4. Bapak/Ibu Dosen pembina Pokja penalaran, Pokja karakter building dan Pokja Minat bakat
yang telah memberikan seluruh dedikasi yang ikhlas dalam pembinaan mahasiswa ITS
5. Bapak/Ibu dosen pembina UKM, Pembina Kerohanian, Pengampu Mata Kuliah Agama dan
Wawasan Kebangsaan.
6. Adik-adik HMJ, BEM, LMB, serta UKM untuk diskusi dan berbagai informasi yang berarti

Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu
terselesaikannya buku Desain Karakter Mahasiswa ITS ini. Saran dan perbaikan untuk buku ini sangat kami harapkan. Akhir kata, semoga buku ini dapat bermanfaat
khususnya untuk membangun karakter bangsa.
Surabaya, 27 Desember 2015
Koordinator Pusat Aktivitas Kemahasiswaan ITS
D. Widyastuti, S.Si., M.Si
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1.1

Sejak Kapan dan Mengapa Istilah Karakter dan Pendidikan Karakter Menjadi
Sebuah Isu yang Penting ?

Pertarungan antara kebaikan dan kejahatan
adalah sebuah keniscayaan. Tapi benarkah bahwa kebaikan akan selalu otomatis dapat mengalahkan kejahatan ? Bagaimana jika kejahatan diorganisasi dengan
baik dan tersistematis ? Apakah benar bahwa kebaikan
dan kejahatan itu relatif ? Apakah benar hati nurani dapat dijadikan tolak ukur kebenaran ? Itulah beberapa
contoh pertanyaan sederhana yang mungkin mengelitik kita.
Sejak dulu, sebenarnya kebaikan dan kejahatan memiliki batas yang cukup jelas dan tidak butuh
dipertanyakan. Namun kejahatan akan selalu menemukan caranya sendiri untuk mengalahkan kebaikan.
Melalui berbagai teori yang dikembangkan seperti positivisme, relativitas, sekulerisme, kebaikan dan kebenaran menjadi tersamarkan. Orang tua, pendidik, dan
masyarakat secara umum menjadi ragu-ragu mengingatkan anak didiknya tentang batasan etika dan moralitas karena khawatir melanggar HAM dan juga karena kebenaran menjadi relatif. Kondisi ini berkembang
hingga degradasi moral (seks bebas, perdagangan
narkoba, pelecehan seksual, human traficking, pembunuhan, dll) menjadi hal umum di Eropa, Asia-Afrika
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dan Amerika khususnya. Bahkan
dari laporan Dewan Riset Nasional Amerika (1992), menyatakan
bahwa Amerika Serikat saat itu
adalah negara yang paling keras
dengan tingkat degradasi moral
yang tinggi dari semua negara-negara industri di dunia [1]. Kondisi
inilah yang melahirkan banyak
gagasan tentang solusi kondisi
tersebut, baik melalui tulisan
atau komunitas kepedulian. Salah
satunya adalah terbitnya buku,
The Return of Character Education karya Thomas Lickona yang
menyorot tentang kondisi ini dan
menyatakan solusi permasalahan
tersebut adalah mendorong sekolah berperan dalam mengajarkan nilai-nilai kebaikan [2]. Sejak
saat itu, istilah karakter menjadi
istilah yang umum digunakan.
Pada Juli 1992, Josephson Institute of Ethics bersama lebih dari
30 ahli pendidikan yang mewakili
dewan sekolah, serikat guru, universitas, pusat etika, organisasi
pemuda, dan kelompok agama
juga mendeklarasi Deklarasi Aspen tentang Pendidikan Karakter,
yang memuat delapan prinsip
pendidikan [3]. Pada Maret 1993,
Koalisi Nasional berkomitmen
untuk menempatkan pengembangan karakter sebagai bagian
penting dari pendidikan bangsa.
Selanjutnya berbagai buku tentang karakter, moral, etika, kebaikan dan menempatkan kembali
makna pendidikan banyak ditulis
dan dengan mudah ditemukan.
Lalu bagaimana dengan di Indo-

nesia?

Sebenarnya pembahasan
tentang karakter atau pendidikan
karakter bukan suatu hal yang
baru di Indonesia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005
– 2025 [4], maupun dalam Perpres
No 5 tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Nasional telah dinyatakan bahwa
salah satu misi pembangunan
adalah mewujudkan masyarakat
berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab
berdasarkan pancasila[5]. Selanjutnya pemerintah juga telah meluncurkan Rencana Aksi Nasional
Pendidikan Karakter pada tahun
2010 dan Kementrian Pendidikan
Nasional juga telah membuat desain induk pendidikan karakter
2010-2025. Pendidikan karakter
pada hakikatnya merupakan salah
satu bagian saja dari pendidikan
secara umum. Pendidikan adalah
usaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan
oleh dirinya, masyarakat, bangsa
dan negara. Tujuan pendidikan
adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa [6].
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1.2.
Mendefinisikan Kembali Makna
Karakter dan Ruang Lingkupnya

Character diartikan
sebagai kualitas mental dan moral yang
membedakan antar
individu, pembeda
alami dari sesuatu,
atau diartikan sebagai
kualitas individu yang
membuat seseorang
berbeda dengan orang
lain. Karakter kadang
diartikan juga sebagai
kekuatan dan sifat
dasar seseorang [7].

Kata karakter berasal dari bahasa Inggris
serapan Prancis caractere, atau dari bahasa Latin
kharaktēr yang bermakna merek pembeda atau
kualitas pembeda. Sedangkan saat ini, character
diartikan sebagai kualitas mental dan moral yang
membedakan antar individu, pembeda alami dari
sesuatu, atau diartikan sebagai kualitas individu
yang membuat seseorang berbeda dengan orang
lain. Karakter kadang diartikan juga sebagai kekuatan dan sifat dasar seseorang [7]. Apakah karakter sama dengan watak, talenta, keterampilan,
kepribadian, etika, budi pekerti, softskill, ataupun
akhlak? Apa beda karakter dengan talenta (talent)
ataupun keterampilan (skill) seseorang? Talenta diartikan sebagai bakat atau pembawaan seseorang
sejak lahir, sedangkan watak kadang diartikan sebagai sifat dasar seseorang. Sedangkan keterampilan berkaitan dengan kecakapan seseorang dalam
menyelesaikan tugas dengan baik sesuai standar.
Jika seseorang sangat cakap dalam menyelesaikan
sesuatu maka seseorang disebut mahir. Mahir sebenarnya memiliki makna yang dekat dengan kata
pakar meskipun pakar kadang diartikan lebih kearah keahlian dibidang keilmuan. Pakar (expertise)
adalah seseorang yang sangat ahli dibidang tertentu. Karakter juga kadang diartikan sama dengan
kepribadian (personality). Kepribadian adalah kombinasi antara kualitas karakteristik yang membentuk karakter yang berbeda. Karakter juga berbeda
dengan etika. Etika diartikan sebagai nilai tentang
baik-buruk dan tentang hak-kewajiban moral. Etika
kadang diartikan juga sebagai satu paket prinsipprinsip moral berkaitan dengan kelompok tertentu,
bidang, atau bentuk perilaku. Sedangkan soft skills
merupakan keterampilan seseorang dalam berhubungan dengan orang lain (inter-personal skills)
dan keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri
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(intra-personal skills) yang mampu mengembangkan secara maksimal unjuk kerja (performansi) seseorang [8]. Kemampuan interpersonal seseorang mencakup kemampuan
memotivasi diri, kepemimpinan, negosiasi, presentasi, komunikasi, membangun hubungan, dan kemampuan menjual potensi diri. Sedangkan keterampilan intrapersonal
mencakup kemampuan manjemen dalam hal waktu, stress,
dan perubahan. Kemampuan bertransformasi, berpikir kreatif, dan terarah serta teknik pemercepatan dalam pembelajaran di banyak hal. Bagaimana dengan akhlak? Sama
kah makna antara karakter dengan akhlak ? Akhlak berasal
dari bahasa Arab yang artinya perangai, kelakuan, tabiat,
watak dasar, kebiasaan, kelaziman, peradaban yang baik,
dan al –din (agama) [9]. Akhlak bisa juga bermakna tingkah
laku, budi pekerti, watak atau tabiat, kebiasaan, perangai,
dan aturan [10]. Namun secara istilah berbagai tokoh mengartikan akhlak sebagai hasil internalisasi hasil pemikiran
sehingga melahirkan tindakan yang pelaksanaannya tidak
memerlukan pemikiran atau pun pertimbangan [11].
Dalam mendefinisikan makna karakter, ada kalanya
kita menghadapi kesulitan untuk mendefinisikan makna
karakter itu sendiri. Hal ini terjadi karena banyaknya definisi
dari berbagai sudut pandang. Lalu apakah banyak definisi ini
dibenarkan? Sebuah definisi haruslah mencakup 2 hal yaitu
melingkupi dan mencegah.   Artinya sebuah definisi harus
melingkupi seluruh aspek yang berkaitan dengan sesuatu
yang hendak kita definisikan. Selain itu sebuah definisi juga
harus dapat mencegah pembaca untuk memiliki persepsi
yang keluar dari ruang lingkup sesuatu yang kita definisikan. Sehingga menjadi aneh jika kita sampai menemukan
banyak definisi untuk suatu hal yang sama. Jika hal ini terjadi, maka definisi yang ada sebelumnya belum sempurna
atau belum mencakup ruang lingkup yang sesungguhnya
atau bisa juga terjadi karena definisi tersebut belum mampu mencegah pembaca memiliki persepsi ganda tentang
sesuatu yang didefinisikan tersebut. Cara termudah membuat suatu definisi yang baik adalah memulainya dengan
makna bahasa (disebut definisi secara literasi), baru mendefiniskannya berdasarkan ruang lingkup berbagai aspek
dari sesuatu yang hendak kita definisikan (disebut definisi
secara istilah). Dalam pendekatan bahasa adalah suatu yang
hal yang mungkin, jika satu kata memiliki banyak makna
atau pun banyak kata yang mewakili satu makna.
Definisi umum tentang karakter telah dinyatakan di
atas. Pada intinya karakter serupa dengan kepribadian yaitu
cara berpikir dan bersikap seseorang terhadap sesuatu yang
dihadapinya. Cara berpikir berkaitan dengan kemampuan
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seseorang untuk memberikan penilaian terhadap sesuatu. Sedangkan,
proses berpikir sendiri adalah sebuah
proses untuk mengkaitkan fakta yang
ditemui dan diamati. Kemudian, fakta
dikaitkan dengan informasi pendahuluan yang telah kita ketahui sebelumnya sehingga kita dapat menentukan
sikap (membuat keputusan) terhadap
fakta tersebut. Hasil berpikir melahirkan pandangan dan pemahaman tentang bagaimana cara menyikapi berbagai hal dalam kehidupan. Sedangkan
cara bersikap adalah tindakan yang
kita lakukan terhadap fakta yang kita
hadapi. Tindakan yang kita lakukan ini
muncul dari dorongan potensi hidup
manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan jasmani dan naluri. Seseorang
pada umumnya akan melakukan suatu

tindakan berdasarkan pemahamannya
namun bisa juga seseorang mengingkari pemahamannya dalam tindakan.
Misalnya hampir setiap orang memahami bahwa korupsi itu suatu tindakan tercela, namun dalam kenyataannya seseorang tetap saja melakukan
tindakan korupsi tersebut. Sehingga,
kepribadian orang tersebut tidak
utuh atau mengalami split personality. Kepribadian atau karakter dapat
dibentuk sejak masa anak-anak dan
diperkuat hingga dewasa. Tabel 1.1
menyatakan perincian beberapa pola
sikap sebagai bagian dari kepribadian
atau karakter beserta deskripsi dari
pola sikap tersebut. Deskripsi ini disarikan dari berbagai sumber panduan
psikologi, buku karakter dan lain-lain.
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Karakter seseorang akan terlihat dalam
kehidupan keseharian dan saat seseorang tersebut berinteraksi dengan orang lain. Karakter ini
menjadi salah satu kunci kesuksesan seseorang
dalam menjalani hidupnya. Seseorang dengan
inisiatif dan kemampuan kepemimpinan yang
baik akan secara nyata menjadi pemimpin di
lingkungan sekitarnya. Demikian juga dalam
dunia kerja, softskill sebagai bagian dari karakter juga menjadi salah satu persyaratan yang
dibutuhkan oleh dunia kerja. Survey National Association of Colleges and Employee (NACE, 2002)
menyatakan kemampuan yang dibutuhkan didunia kerja sebagaimana dinyatakan pada Tabel
1.2.
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Hasil survey di Amerika,
Kanada, dan Inggris menyebutkan
bahwa ada 23 atribut soft skills yang
dominan dibutuhkan di lapangan kerja
yaitu inisiatif, etika/ integritas, berfikir
kritis, kemauan belajar, komitmen, motivasi, bersemangat, dapat diandalkan,
dan komunikasi lisan. Selain itu juga
terdapat, kreatif, kemampuan analitis,
dapat mengatasi stress, manajemen
diri, menyelesaikan persoalan, dapat
meringkas, berkooperasi, fleksibel,
kerja dalam tim, mandiri, mendengarkan, tangguh, berargumen logis dan
manajemen waktu [16]. Karena karakter termasuk didalamnya berupa kemampuan softskill di butuhkan dalam
dunia kerja, maka berbagai test untuk

mengetahui karater ataupun kemampuan softskill seseorang harus diukur
sebelum seseorang bekerja misalnya
melalui berbagai test psikologis.
Untuk
dapat
mengikuti
perkembangan era teknologi saat ini,
mahasiswa tidak hanya harus memiliki
keterampilan yang kuat dalam hal komunikasi, matematika dan ilmu pengetahuan, tetapi mereka juga harus
memiliki keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, ketekunan,
kolaborasi dan rasa ingin tahu. World
Economic Forum bersama The Boston Consulting Group memetakan beberapa keterampilan yang dibutuhkan
di abad 21 sebagaimana Gambar 1.1
berikut.

Gambar 1.1 Kemampuan yang harus dimiliki untuk dapat
berdaya saing[17].
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Demikian juga dalam proses pendidikan secara
umum di berbagai institusi pendidikan termasuk di perguruan tinggi. Berbagai kegiatan akademik maupun kemahasiswaan harus menjadikan proses pembentukan karakter
sebagai capaian pembelajaran yang di raih. Tabel 1.3 dan
1.4 adalah salah satu contoh lembar penilaian (assesment)
kegiatan akademik berupa kerja praktek (magang) yang
mendorong pembentukan karakter bagi mahasiswa.
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1.3.
Pembentukan Karakter Sebagai
Bagian Terintegrasi Dalam Kegiatan Akademik

Dalam sudut pandang pendidikan, hardskill
maupun softskill (dalam hal ini bermakna karakter)
harus diperoleh sebagai suatu capaian pembelajaran
yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, pemerintah secara lebih rinci mendetailkan capaian proses
pembelajaran yang mengintegrasikan antara hardskill
dan softskill dalam beberapa aturan yaitu dalam :
1. Perpres No 8 tahun 2012 tentang KKNI (khususnya
dalam lampiran dalam deskripsi capaian pembelajaran)
2. Permendikbud No 73 tahun 2013 tentang Penerapan
KKNI Bidang Pendidikan Tinggi (Pasal 10 ayat 2)
3. Permendikbud No 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)

Pada dasarnya ada 4 hal penting dalam penjelasan Perpres no 8/2012 tentang KKNI. Sebagaimana
dinyatakan pada Gambar 1.2.

Gambar 1.2 Komponen dalam KKNI
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Pertama Deskripsi umum
menyebutkan bahwa sesuai dengan
ideologi Negara dan budaya Bangsa
Indonesia, maka implementasi sistem
pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia
pada setiap level kualifikasi mencakup
proses yang menumbuhkembangkan
afeksi sebagai berikut:
1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa
2. Memiliki moral, etika dan kepribadian
yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya
3. Berperan sebagai warga negara yang
bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia
4. Mampu bekerja sama dan memiliki
kepekaan sosial dan kepedulian yang
tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
5. Menghargai keanekaragaman budaya,
pandangan, kepercayaan, dan agama
serta pendapat/temuan orisinal orang
lain
6. Menjunjung tinggi penegakan hukum
serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta
masyarakat luas
7. Mampu mengaplikasikan bidang
keahliannya dan memanfaatkan ilmu
pengetahuan, teknologi, dan atau seni
pada bidangnya dalam menyelesaikan
masalah serta mampu beradaptasi
terhadap situasi yang dihadapi
8. Menguasai konsep teoritis bidang
pengetahuan tertentu secara umum
dan konsep teoritis bagian khusus
dalam bidang pengetahuan tersebut
secara mendalam, serta mampu mem-

formulasikan penyelesaian masalah
prosedural.
9. Mampu mengambil keputusan yang
tepat berdasarkan analisis informasi
dan data, dan mampu memberikan
petunjuk dalam memilih berbagai
alternatif solusi secara mandiri dan
berkelompok
10.Bertanggungjawab pada pekerjaan
sendiri dan dapat diberi tanggungjawab atas pencapaian hasil kerja organisasi

Dari penjelasan deskripsi umum ini,
maka tampak sekali bhawa yang dimaksudkan adalah capaian dalam
pembinaan karakter/softskill.
Kedua berupa kemampuan
Kerja (Alinea 1 disetiap level) menunjukkan kandungan dan cakupan sain,
pengetahuan, tatacara dan keterampilan dalam setiap tingkat kualifikasi.
Ketiga adalah penguasaan
Pengetahuan (Alinea 2 disetiap level)
menjelaskan kemampuan memanfaatkan sains, pengetahuan, tatacara dan
keterampilan dalam menyelesaikan
sebuah pekerjaan serta memikul tanggung jawab yang terkait dengan pekerjaan tersebut.
Keempat adalah Kemampuan
Manajerial (Alinea 3 disetiap level).
Adapun kemampuan Bidang Kerja
dinyatakan dalam Tabel 1.5. Tabel 1.6
menyatakan kemampuan yang dikuasai sedangkan Tabel 1.7 menyatakan
tentang kemampuan manajerial.
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Untuk pengukuran kemampuan bidang kerja,
maka bagi perguruan tinggi tingkat (level) yang diukur
dimuali dari level 5 hingga level 9 dengan berbagai tingkat
pendidikan dari D3 sampai S1.
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Sedangkan untuk standar kemampuan manajerial dinyatakan dalam Tabel 1.7 dibawah ini.

Adapun untuk kemampuan mahasiswa yang
dinyatakan dalam permendikbud No 49 tahun 2014 tentang standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT) sedikit
berbeda dengan yang dinyatakan pada Perpres no 8
tentang KKNI. Perbedaan tersebut dinyatakan pada Tabel 1.8.
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Untuk memastikan pencapaian pembinaan
hardskill maupun softskill (karakter) dalam proses akademik maka dapat dibuat beberapa indikator pada capaian pembelajaran sebagaimana pada Gambar 1.3

Gambar 1.3 Indikator
kajian terhadap capaian
pembelajaran

Pada Gambar 1.3 tersebut terlihat bahwa indikator capaian pembelajaran harus memiliki kelengkapan deskripsi, adanya kesesuaian jenjang, kejelasan
batasan keilmuan dll. Selanjutnya, perincian keterampilan dapat dibagi menjadi dua yakni keterampilan
umum dan keterampilan khusus yang diartikan sebagai
berikut:
a. Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum
yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi
b. Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus
yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Adapun parameter kunci tingkat kemampuan
kerja dinyatakan pada Tabel 1.11. Adapun parameter
capaian pembelajaran dalam tingkat kedalaman dan
keluasan materi pembelajaran dalam Standar Nasional
Pendidikan Tinggi tahun 2014 Pasal 9.
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Bagaimana dengan penyusunan capaian pembelajaran tingkat
Institusi di ITS? Berdasarkan misi ITS di bidang pendidikan sebagaimana dinyatakan dalam STATUTA ITS 2008-2017, Pasal 12 bahwa misi ITS
adalah [20],
1. Menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha
Esa
2. Kurikulum, dosen, dan metode pembelajaran berkualitas internasional
3. Membekali lulusan dengan pengetahuan technopreneurship

Sedangkan tujuan strategis bidang akademik dalam RENSTRA ITS
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2008-2017, [21]adalah
1. Pencapaian ITS sebagai universitas riset
2. Tercapainya reputasi internasional ITS
3. Pembelajaran non-konvensional dan siklus
penjaminan mutu
4. Pengetahuan technopreneurship
5. Lulusan yang mempunyai moral, etika, dan
nasionalisme tinggi
6. Lulusan yang dapat diterima di pasar/dunia
kerja

Sedangkan capaian pembelajaran lulusan ITS
yang merupakan kombinasi antara hardskill
dan softskill dinyatakan pada Gambar 1.4.

Gambar 1.4 Profil lulusan
ITS yang diharapkan dicapai dari proses pembelajaran dan kegiatan kemahasiswaan

Adapun capaian pembelajaran (Learning Outcomes) ITS yang berdasarkan KKNI maupun
SNPT dinyatakan pada Tabel 1.11 dan Tabel
1.12
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1.4.
Pembentukan
Karakter Mahasiswa ITS
Pada dasarnya karakter sebagai sebuah pola
sikap yang terintegrasi dengan pola pikir, dapat dibentuk sejak dari kecil. Keluarga dan orang tua adalah
faktor yang sangat menentukan pembentukan karakter ini. Lingkungan dan sekolah termasuk perguruan
tinggi hanyalah salah satu faktor yang mempengaruhi
dan mengembangkan karakter diri seseorang. Rasa
tanggungjawab dapat dibangun dengan memberikan
tugas pada anak untuk dikerjakan hingga selesai dengan sebaik mungkin. Rasa empati dapat dimunculkan
dengan mendengarkan, melihat, dan membandingkan keadaan diri kita dengan orang lain. Aktivitas ini
hanyalah contoh kecil dari aktivitas pembentukan
karakter. Lalu bagaimana cara sekolah dalam hal ini
perguruan tinggi dalam proses membangun karakter
mahasiswanya?
ITS sebagai bagian institusi pendidikan tinggi
bertekad untuk berkontribusi mencetak lulusan-lulusan dengan kapasitas pemikiran (kompetensi) dan
karakter yang terbaik. Hal ini sesuai dengan Visi ITS
untuk menjadi perguruan tinggi dengan reputasi internasional dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan
seni, terutama yang menunjang industri dan kelautan
yang berwawasan lingkungan. Visi ini diimplementasikan dalam langkah-langkah yang termaktub dalam
Misi ITS yaitu:
1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang efisien untuk
menghasilkan lulusan bertaraf international.
2. Melaksanakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi seni, serta melaksanakan kegiatan
inovatif dan alih teknologi untuk kemaslahatan manusia.
3. Menumbuhkan kapasitas sebagai institut sumber dan
jejaring bagi perluasan kegiatan pendidikan dan penelitian.
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4. Menumbuhkan dan menjaga moral akademik, etika
dan agama untuk pembangunan peradaban manusia.
5. Melaksanakan pengelolaan perguruan tinggi berdasarkan prinsip ekonomis dan akuntabilitas.

Proses pencapaian Visi melalui Misi ITS ini harus
sesuai dengan Tata Nilai ITS yaitu :
1. Etika dan integritas (ethics and integrity): dalam
kehidupan bermasyarakat, bernegara, maupun menjalankan profesinya, selalu berpegang teguh pada
norma-norma dan peraturan-peraturan yang berlaku di masyarakat, negara, dan agama
2. Kreativitas dan inovasi (creativity and innovation):
selalu mencari ide-ide baru untuk menghasilkan
inovasi dalam menjalankan tugas/perannya dengan
lebih baik
3. Ekselensi (excellence): berusaha secara maksimal untuk mencapai hasil yang sempurna
4. Kepemimpinan yang kuat (leadership): menunjukkan
perilaku yang visioner, kreatif, inovatif, pekerja keras,
berani melakukan perubahan-perubahan ke arah
yang lebih baik, dan bertanggung jawab
5. Sinergi (synergy): bekerja sama untuk dapat memanfaatkan semaksimal mungkin potensi yang dimiliki
6. Kebersamaan Sosial dan Tanggung Jawab Sosial (socio-cohesiveness and social responsibility): menjaga
kerukunan dan peduli terhadap masyarakat sekitar

Dalam buku SOP Pembinaan Karakter Mahasiswa ITS, 2012 disebutkan bahwa karakter mahasiswa ITS dinyatakan dalam Slogan CAK yaitu
Cerdas Amanah dan Kreatif [23,24].   Bagaimana
deskripsinya? Sebagaimana dijelaskan dalam subbab sebelumnya bahwa karakter memiliki definisi
dan indikator capaiannya juga.  Slogan CAK dapat
di deskripsikan secara lebih detail berdasarkan pola
sikap yang ada pada Tabel 1.13 ataupun berdasarkan tata nilai ITS dan berdasarkan prinsip pendidikan karakter yang diluncurkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi. Tabel 1.13 menyatakan deskripsi
slogan CAK ITS.

36

Dari pelaksanaan berbagai kegiatan akademik
dan kemahasiswaan yang telah dilakukan, diharapkan
dapat menghasilkan lulusan ITS yang berkarakter CAK
dan memiliki profil sebagaimana Gambar 1.4 di atas.
Ada 3 (tiga) strategi utama untuk proses
membangun karakter bagi mahasiswa ITS yaitu melalui kegiatan (1) akademik, (2) kemahasiswaan, dan (3)
pengembangan budaya [22]. Secara lebih jelas strategi
ini dinyatakan pada Tabel 1.14.
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Perincian dari berbagai proses
pembentukan karakter bagi mahasiswa ITS akan dibahas dalam bab-bab
selanjutnya. Namun secara umum pola
pembinaan karakter melalui kegiatan kemahasiswaan dinyatakan pada
Gambar 1.5. Proses pembinaan karakter ini memiliki beberapa indikator yaitu :

partisipasi)
5. Persentase jumlah mahasiswa yang
terlibat di organisasi di dalam dan di
luar kampus ITS (tingkat partisipasi
organisasi profesi, keagamaan, politik
dan sosial kemasyarakatan)

1. Persentase jumlah kegiatan kerohanian di kampus ITS

6. Persentase jumlah mahasiswa/lulusan ITS yang menjadi ketua organisasi
diluar ITS (organisasi profesi, keagamaan, politik dan sosial kemasyarakatan)

2. Persentase jumlah mahasiswa yang
terlibat dalam kegiatan kerohanian di
dalam dan di luar kampus ITS (tingkat
partisipasi)

7. Persentase jumlah mahasiswa yang
terlibat
pelanggaran
akademik
(nyontek,plagiat, joki dll) di dalam dan
di luar kampus ITS

3. Persentase jumlah kegiatan sosial
(seperti donor darah, baksos, ITS mengajar dll) yang ada di kampus ITS

8. Persentase jumlah mahasiswa yang
terlibat pelanggaran kode etik (susila,
tindak kekerasan, narkoba, miras) di
dalam dan di luar kampus ITS

4. Persentase jumlah mahasiswa yang
terlibat dalam kegiatan sosial di
dalam dan di luar kampus ITS (tingkat

Gambar 1.5 Desain proses pembinaan mahasiswa ITS
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Gambar 1.5 menerangkan pola pembinaan karakter secara umum melalui kegiatan kemahasiswaan. Pembinaan yang dilakukan mencakup pembinaan penalaran,
membangun karakter, minat bakat, kewirausahaan, dan
internasionalisasi. Secara lebih detail pembinaan karakter
melalui kegiatan kemahasiswaan akan dibahas di babbab selanjutnya. Adapun pelaksana kegiatan pembinaan
karakter ini mencakup banyak pihak sebagaimana Gambar 1.6.

Gambar 1.6 Komponen pelaksana pembentukan karakter bagi
mahasiswa ITS
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+ Kesimpulan 1 (Definisi Karakter)
1. Seringkali karakter diartikan dengan banyak istilah yang berbeda seperti watak, talenta, keterampilan, kepribadian, etika, budi
pekerti, softskill ataupun akhlak.Pada intinya karakter sebenarnya
serupa dengan kepribadian yaitu cara berpikir dan cara bersikap
seseorang terhadap sesuatu yang dihadapinya.
2. Banyaknya istilah yang kadang membingungkan jangan sampai
membuat kita teralihkan dari hal yang paling penting dalam diskusi tentang karakter yaitu tentang bagaimana cara membentuk
karakter, bagaimana indikator keberhasilan pendidikan karakter
dan bagaimana agar anak –anak didik kita lulus menjadi mahasiswa yang berkarakter
3. Dalam UU Sisdiknas, Pendidikan diartikan sebagai usaha sadar
dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan
negara. Tujuan pendidikan adalah mengembangkan kemampuan
dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi sebenarnya
tanpa ada istilah karakter dalam definisi tersebut, kita sudah memahami makna karakter yang dimaksud.
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Bung Tomo

(1920-1981)
Lebih baik kita hancur lebur daripada tidak
merdeka. Merdeka atau mati !, dan pastilah
kemenangan akan jatuh ditangan kita, sebab
Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah saudara-saudara Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar

//BAB 2
01. Training Spiritiual | 02. Generasi integralistik ITS
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2.1
Training Spiritual

Sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa istilah karakter sebenarnya baru muncul diawal tahun 1900-an akibat degradasi moral yang
sangat parah khususnya di Amerika karena ditinggalkannya agama. Agama ditinggalkan karena agama
diajarkan secara doktrinasi sehingga tidak mampu
menjawab tantangan perubahan yang terjadi. Nilainilai moral dan etika yang bersumber dari agama pun
menjadi terkaburkan. Sebenarnya agama sebagai
sebuah pandangan hidup (ideologi) dengan segenap
aturan yang mendasar tentang bagaimana menjalani
hidup sesuai dengan tuntunan sang pencipta (syariat)
sudah cukup menjadi acuan dalam beraktivitas. Moral,
etika, dan norma hanyalah turunan dari nilai-nilai agama. Menghormati orang tua, membantu sesama, giat
bekerja, jujur dan bertanggungjawab adalah moral,
etika atau norma yang sebenarnya berasal dari perintah agama. Misalnya, tuntunan tentang menghormati
orang tua sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan
berikut.
. ....., dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua Ibu Bapak”[1], .....dan hendaklah kamu berbuat baik pada
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ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di
antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut
dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu
mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah
kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka
perkataan yang mulia. “...dan rendahkanlah dirimu terhadap
mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah:
“Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana
mereka berdua telah mendidikku sewaktu kecil”.”[2]. Demikian juga dengan hadist “Keridhaan Rabb (Allah) ada
pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah ada pada
kemurkaan orang tua[3].

Demikian juga dengan tuntunan agama tentang
membantu sesama manusia, berkarya nyata yang bermanfaat, membantu mengatasi kesulitan, perintah untuk
berperilaku (akhlak) baik.
“ Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” [4]“Barang siapa yang memudah kesulitan seorang
mu’min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan
memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan
siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan
niscaya akan Allah memudahkan baginya di dunia dan akhirat” [5]
“ Dan barangsiapa membantu saudaranya sesama Muslim
dalam mengatasi kesulitannya sampai mapan kondisinya,
maka Allah akan mengokohkan kakinya pada hari di mana
kaki-kaki manusia tergelincir dan sesungguhnya akhlak yang
tercela itu dapat merusak amal sebagaimana cuka dapat
merusak madu” [6]

Keyakinan adalah dasar dan pedoman dari seluruh aktivitas kehidupan manusia. Jadi sebenarnya salah
satu konsep membangun karakter yang paling mendasar
adalah menjadikan seseorang taat beragama. Tidak ada
karakter jika seseorang tidak taat menjalankan tuntunan
agamanya. Karena beragama artinya menyadari hubungan dirinya dengan Sang Pencipta bahwa kehidupan ini
diciptakan dan nantinya akan di pertanggungjawabkan.
Tanggungjawab tentang apa yang kita jalani dalam kehidupan ini, apakah kita jalani sesuai dengan tuntunan
yang telah diberikan atau kah tidak. Jika seorang mahasiswa belajar dan beraktivitas dengan didasari kesadaran
ini maka akan melahirkan aktivitas yang berdaya guna
dan penuh bertanggungjawab.
Dari pemikiran dasar ini dirumuskanlah salah satu
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aktivitas pembinaan karakter awal bagi
mahasiswa baru ITS dengan pelaksanaan kegiatan Training Spiritual. Training Spiritual terdiri dari 2 kata yaitu
kata training dan spiritual. Training/
pelatihan adalah proses, cara, kegiatan
atau pekerjaan melatih [7]. Sedangkan
spiritual adalah nilai-nilai yang berhubungan dengan sifat kejiwaan (rohani, batin, mental, moral) [8]. Makna
spiritual kadang diartikan juga sama
dengan ruhiyah yaitu suatu kesadaran
akan adanya hubungan antara diri kita
dengan Sang Pencipta. Dengan menyadari hubungan kita dengan Sang
Pencipta maka akan lahir suatu sikap
tanggungjawab untuk menjalani hidup
sesuai dengan tuntunan Sang Pencipta. Sehingga secara istilah Training Spritual dapat diartikan sebagai
sebuah pelatihan untuk membangun
kesadaran akan hubungan kita dengan
Sang Pencipta sehingga melahirkan
tanggungjawab untuk menjalani hidup
sesuai dengan tuntunan Sang Pencipta.
Training Spiritual bagi mahasiswa baru ITS awalnya berupa
kegiatan training Emotional Spiritual
Quotient (ESQ) yaitu pelatihan yang
menggabungkan pembinaan kecerdasan EQ (Emotional Quotients) dan
SQ (Spiritual Quotients). Saat itu, ITS
merupakan perguruan tinggi negeri
pertama di Indonesia yang menyelenggarakan training ESQ bagi mahasiswa
barunya pada tahun 2005, yaitu ketika
masa kepemimpinan Muhammad Nuh.
Dalam pelaksanaan training ESQ ITS
bekerjasama dengan motivator Ary Ginanjar Agustian. Kegiatan ini menjadi
bagian dari kegiatan orientasi bagi mahasiswa baru dengan tujuan agar sejak
awal mahasiswa baru dapat menemukan jati diri yang sesungguhnya sehingga dapat memulai mempersiapkan diri
untuk belajar dan memikul tanggung-

jawab yang lebih besar. Pada pelatihan
ESQ ini, peserta diajak untuk merenungi tentang penciptaan alam semesta,
kepemimpinan, prinsip pembelajaran
dan pembentukan karakter melalui
penggabungan 3 potensi manusia yaitu
kecerdasan intelektual, emosional, dan
spiritual.
Pada tahun 2013, selanjutnya
pelaksanaan EQS diubah menjadi
Training Spritual dan Training Kepribadian dengan beberapa penyesuaian
dalam materi maupun tim pelaksana.
Training ini bertujuan untuk :
1. Memberikan pembekalan yang efektif bagi mahasiswa baru (maba) agar
mampu memulai aktivitasnya sebagai
mahasiswa dengan motivasi yang benar berbasis keyakinan sehingga menjadi pembelajar yang baik, amanah,
dan berprestasi
2. Menanamkan dan memberikan gambaran konkrit tentang peran nilai-nilai
agama dalam membangun profesionalisme keilmuan
3. Menghasilkan rencana kegiatan mahasiswa untuk dapat ditindaklanjuti
selama menjadi mahasiswa ITS

Training Spiritual dan Training
Kepribadian (TS/TK) ini dilaksanakan
bagi seluruh mahasiswa baru ITS dari
pagi hingga sore hari sekitar 06.30 –
15.45 WIB. Peserta dibagi berdasarkan
agama dan keyakinan masing-masing. Pembagian ini sangat efektif bagi
maba karena pendekatan keyakinan
dalam membangun kesadaran diri lebih mengena dan efektif ketika disampaikan oleh pemateri yang kompeten
yaitu dosen atau pemuka agama sesuai
dengan keyakinan masing-masing. Sebuah konsep toleransi beragama yang
langsung diajarkan secara kongkrit terhadap maba. Kebersamaan dan penghargaan terhadap perbedaan tidak berarti harus mengorbankan keyakinan.
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Untuk mahasiswa yang beragama Kristen, Katolik, Hindu dan Budha dilaksanakan di Gedung Pascasarjana (PPs), Gedung Student Comunity Center (SCC),
Gedung Kantor Pusat Administrasi (KPA), dan Gedung
Theater. Sedangkan untuk mahasiswa beragama Islam
dilaksanakan di Grha Sepuluh Nopember dan dilangsungkan dalam empat angkatan. Maba peserta TS/TK
adalah sebagaimana Gambar 2.1.

Gambar 2.1 Mahasiswa baru ITS
yang akan mengikuti Training Spiritual/ Training kepribadian

Materi Training Spiritual Mahasiswa Baru 2015 dirancang menjadi tiga bagian besar yaitu Materi Ceramah, Ice
Breaker dan Pengerjaan Proyek Kuliah. Pada materi ceramah
terdiri dari tiga topik utama yaitau Cerdas Spiritual, Cerdas Intelektual dan Cerdas Emosional. Adapun detail kisi-kisi materi
dari ketiga topik tersebut dinyatakan pada Tabel 2.1.
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Selain kegiatan penyampaian materi juga
disiapkan Ice Breaker. Kegiatan Ice Breaker adalah
aktivitas yang untuk menjaga kondisi perhatian peserta selama pelaksanaan pelatihan. Isi dari kegiatan Ice Breaker dirancang sejalan dan mendukung
materi ceramah. Di akhir pelaksanaan TS/TK ini
juga dilakukan proses perencanaan proyek kuliah.
Perencaan ini berupa suatu kegiatan pengisian aktivitas mahasiswa yang akan dilaksanakan selama
menjadi mahasiswa ITS yang mencakup aspek spiritual, intelektual dan emosional. Metode yang digunakan dalam Training Spiritual Mahasiswa Baru
adalah sebagai berikut :
1. Ceramah dari pemateri dengan menggunakan media
power point
2. Diskusi antara pemateri dan peserta
3. Pemutaran video guna mendukung penyampaian
materi
4. Simulasi yang dilaksanakan pada Ice Breaking
5. Pengisian Perencanaan Proyek Kuliah
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Adapun jadwal acara pelaksanaan TS dinyatakan pada Tabel 2.2.

Monitoring dan evaluasi (monev)
pelaksanaan Training Spiritual mahasiswa
baru dilakukan untuk jangka pendek dan
jangka panjang.Monev Jangka Pendek
berupa evaluasi kegiatan saat TS/TK berlangsung. Kegiatan ini dilakukan oleh panitia
dan tim materi serta Tim pembina kerohaniaan (TPK) masing-masing agama, seperti
Jamaah Masjid Manarul Ilmi (JMMI) untuk
maba yang muslim. Monev yang jangka
panjang dilaksanakan terhadap Proyek Perencanaan Kuliah yang disusun oleh peserta.
Kegiatan ini misalnya dilakukan oleh JMMI
melalui kegiatan Mentoring. Beberapa pemateri Training Spiritual juga berasal dari
pemangku institusi dosen agama, ketua TPK
dll untuk memberikan keteladanan dan contoh nyata
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+ Kesimpulan 2 (Training Spiritual)
Keyakinan adalah dasar dan pedoman dari seluruh aktivitas kehidupan manusia. Jadi sebenarnya salah satu konsep membangun
karakter yang paling mendasar adalah menjadikan seseorang
taat beragama. Karena tidak ada karakter jika seseorang tidak
taat menjalankan tuntunan agamanya. Karena beragama artinya
menyadari hubungan dirinya dengan Sang Pencipta bahwa kehidupan ini di ciptakan dan nantinya akan di pertanggungjawabankan.
Tanggungjawab tentang apa yang kita jalani dalam kehidupan ini,
apakah kita jalani sesuai dengan tuntunan yang telah diberikan
ataukah tidak. Jika seorang mahasiswa belajar dan beraktivitas
dengan didasari kesadaran ini maka akan melahirkan aktivitas
yang berdaya guna,dengan motivasi tanpa batas dan penuh bertanggungjawab.

2.2
Generasi Integralistik
ITS (GERIGI )

“Bersama, bersinergi,
jaya almamaterku, vivat !! . Hidup ITS hidup
ITS hidup ITS”,

Salah satu hal penting yang harus ditanamkan
bagi mahasiswa baru ITS adalah rasa bangga terhadap
almamater. Rasa ini lahir dari Esprit de Corps yaitu rasa
persatuan, kepentingan, dan tanggung jawab bersama
sehingga melahirkan sebuah iktikad untuk berbuat
sesuatu yang lebih besar atas nama institusi.
ITS memiliki beberapa program tingkat institut
untuk membangun rasa bangga bagi mahasiswa baru
seperti Bakti Kampus , IW (Integralistik Workshop), dan
HARBITS (Hari Biru ITS). Pada saat itu, pelaksanaan IW
dan HARBITS itu dilakukan di tengah periode kaderisasi
jurusan atau setelah maba banyak berinteraksi dengan
teman-teman dan himpunan jurusan masing-masing.
Hal ini menyebabkan rasa bangga sebagai ITS secara
integralistik sangat kurang dibandingkan rasa bangga
akan jurusan. Salah satu indikator sederhananya adalah jumlah peserta dan antusiasme Bakti Kampus, IW
(Integralistik Workshop), HARBITS (Hari Biru ITS) cukup
sedikit karena banyak maba yang tidak ikut berpartisipasi.
Pada tahun 2010, ITS melarang kegiatan OMB (Orientasi Mahasiswa Baru) karena adanya catatan-catatan
tertentu pada kegiatan OMB tahun sebelumnya. Pada
saat itu, BEM ITS mengusulkan sebuah konsep baru tentang pelaksanaan OMB di tingkat institut terlebih dahulu baru kemudian ke tingkat fakultas dan jurusan. Munculah program Generasi Integralistik ITS (GERIGI) dan
dilaksanakan untuk mahasiswa baru 2010. Pada saat
itu tidak semua jurusan mengikuti GERIGI ITS karena
sifatnya yang tidak diwajibkan untuk mahasiswa baru
namun GERIGI 2010 dapat berjalan baik dan mendapatkan respon positif. Sejak tahun 2011 GERIGI ITS sifatnya
diwajibkan untuk seluruh mahasiswa baru. Dengan
Slogan “Bersama, bersinergi, jaya almamaterku, vivat !!
. Hidup ITS hidup ITS hidup ITS”, hingga saat ini GERIGI
menjadi salah satu kegiatan bagi mahasiswa baru yang
diwajibkan. Lambang, publikasi dan kegiatan GERIGI
2010 pada awal diluncurkannya kegiatan ini dinyatakan
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Gambar 2.2 (a).
Lambang Gerigi,
(b) Generasi GERIGI
2010 [9-13]

GERIGI adalah momentum
awal bagi mahasiswa baru untuk membangun rasa cinta dan bangga terhadap
almamater, membangun rasa kesatuan
antar mahasiswa dan menumbuhkan
semangat perjuangan sepuluh Nopember. Melalui GERIGI maba juga dapat
memperoleh berbagai pengetahuan
dan wawasan dasar sebagai mahasiswa. Secara umum GERIGI memiliki
tujuan sebagai berikut :
1. Sebagai momen kebersamaan antar
mahasiswa baru, maupun dengan elemen-elemen keluarga mahasiswa (KM)
ITS
2. Sebagai fondasi penanaman nilai-nilai
integralistik bagi mahasiswa sesuai
Haluan Dasar Pembinaan Sumber
Daya Manusia (HDPSDM)
3. Penanaman nilai wawasan kebangsaan dan pengabdian kepada
masyarakat
4. Pengenalan karakter CAK ITS
5. Mengenalkan budaya prestatif kepada
mahasiswa baru sebagai daya dukung

visi dan misi institusi
6. Memperbaiki mindset negatif mahasiswa baru dalam menjalani kehidupan sebagai mahasiswa di dalam kampus.

Tolak ukur keberhasilan GERIGI
adalah mahasiswa yang memiliki nilainilai integralistik sesuai fungsi mahasiswa, tri dharma perguruan tinggi,
dan menjadi kebanggaan almamater.
Kegiatan GERIGI ini diperuntukkan
bagi seluruh mahasiswa baru baik D3,
D4, maupun S1. Dilaksanakan selama
3 hari di Kampus ITS Surabaya. Untuk
menumbuhkan animo yang tinggi dan
memberikan kejelasan informasi bagi
peserta GERIGI, berbagai media publikasi dibuat dan diinformasikan melalui
berbagai media sosial seperti lewat facebook, Twiter, youtube dll. Info GERIGI dapat diakses melalui http://bem.its.
ac.id/id/gerigi/ atau https://twitter.com/
its_gerigi melalui https://www.facebook.com/Gerigi-ITS-459312120834368/
atau
http://gerigi-its.blogspot.co.id/.
Gambar 2.3 menggambarkan berbagai
media publikasi GERIGI.

Gambar 2.3 (a)Berbagai Publikasi GERIGI[9], (b) name tag
peserta GERIGI[9-14]
Seluruh peserta GERIGI rata-rata
sudah memperoleh informasi
melalui media sosial.
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Selanjutnya peserta GERIGI akan menyiapkan kode
atribut pengenal yang telah disepakati, misalnya atribut
GERIGI 2013 yang dinyatakan pada Tabel 2.3. Sedangkan identitas berupa nametag GERIGI dinyatakan pada
Gambar 2.3 (b).
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GERIGI dilaksanakan dalam tiga hari. Materi hari pertama adalah kepemimpinan. Konsep
kepemimpinan ini langsung dipraktekkan dengan
pembentukan kelompok yang dibuat berdasarkan
teritori dan suku yang ada di Indonesia. Sebanyak
10 teritori yang terbentuk diberi nama sesuai dengan berbagai daerah di Indonesia (misal Kalimantan, Jawa, Sumatra, Sulawesi, dll). Foto bersama
satu teritori dinyatakan pada Gambar 2.4 (a). Selanjutnya tiap teritori dibagi menjadi 10 suku berdasarkan suku-suku didaerah teritori tersebut sebagaimana Gambar 2.4 (b). Setelah pembukaan,
peserta berkumpul dengan suku masing-masing
dan memilih ketua suku (KaSu). Kasu yang terpilih, akan menjadi calon Ketua Teritori (KaTer).
Calon KaSu melakukan presentasi tentang visi
misi dan selanjutnya akan dipilih oleh anggota.
Demikian juga metode pemilihan KaTer. Selanjutnya setiap anggota suku akan membicarakan
konsep tampilan secara bersama untuk ditampilkan keesokan harinya.

Gambar 2.4 (a) Foto bersama
peserta GERIGI dalam satu teritori (b) foto bersama peserta
GERIGI dalam berbagai suku. (c)
pertunjukan beberapa Himpunan Mahasiswa Jurusan[9-13]
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Pada hari kedua GERIGI, tiap teritori menuju tempatnya masing-masing untuk menerima
materi sebagaimana Gambar 2.5 (a). Selanjutnya
peserta akan berkenalan dengan para pendamping, dan tiap suku akan menampilkan suatu pertunjukan tentang sukunya masing-masing. Setelah itu,
tiap-tiap suku akan berpisah untuk menerima materi tentang PFM (peran fungsi mahasiswa), tridharma perguruan tinggi, kondisi kekinian, dan lainlain. Peran Fungsi Mahasiswa (PFM), yaitu Agent of
Change, Moral Force, Iron Stock, dan Social Control.
Gambar 2.5 (e) menunjukkan aktivitas penyampaian materi oleh para pendamping.

Gambar 2.5 (a) peserta berjalan
menuju taman alumni tempat
pelaksanaan GERIGI, (b) sholat
dhuhur peserta GERIGI, (c) diskusi dan foto bersama satu suku,
(d) Penyampaian materi pertama
untuk hari kedua GERIGI tentang
Pergerakan Mahasiswa[9-13]
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Pada Hari ketiga GERIGI, disampaikan materi ke-ITS-an seperti prestatif,
karakteristik mahasiswa, dan Keluarga Mahasiswa (KM) ITS. Semua materi disampaikan dengan berbagai metode penyampaian
(teka-teki silang, simulasi team work, puzzle
dll). Dalam kegiatan GERIGI ini juga dilakukan praktek kerjasama tim secara massal
melalui PaperMob maupun maket. Paper
Mob berupa maket ITS sebesar 11x11 meter
dengan tumpukan buku tulis yang disampul warna coklat. Saat penutupan, semua
peserta GERIGI dikumpulkan untuk melihat
penampilan show off perkomunal dan simulasi total dari susu kaleng. Setiap peserta
meletakkan susu kaleng di tengah lapangan,
kemudian menandatangani kain putih dan
dilanjutkan kegiatan penutupan. Gambar
2.6 menunjukkan (a) gambar paper mob
berupa lambang ITS dan tulisan GERIGI ITS
2014, (b) foto bersama peserta GERIGI dari
suku Dairi. Meskipun dilaksanakan setiap tahun, setiap GERIGI memiliki beberapa tema
tambahan yang berbeda. Paga GERIGI 2014
ditambahkan kegiatan Gugur Gunung berupa penanaman pohon disekitar wilayah ITS
sebagai kegiatan pasca GERIGI. Sedangkan
Pada GERIGI 2015, kegiatan bagi maba ini
ditambahkan dengan kegiatan sholat subuh
bersama. Kedua kegiatan tambahan ini dinyatakan pada Gambar 2.7.

Gambar 2.6 (a) paper mob
dengan lambang ITS dan
tulisan GERIGI, (b) foto bersama peserta GERIGI [9-13]
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Sebagaimana penjelasan diatas, jadwal pelaksanaan kegiatan GERIGI secara sederhana dapat dinyatakan pada Tabel 2.4 berikut :
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Hal yang paling penting setelah pelaksanaan GERIGI
adalah Kegiatan pasca Pelatihan (KPP) sebagaimana
dinyatakan pada Tabel 2.5.
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Salah satu yang menarik dari GERIGI
2015 adalah pelaksanaan sholat subuh berjamaah sebelum GERIGI sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.7.

Gambar 2.7 Edaran dan pelaksnaan sholat subuh
berjamaah dalam
rangkaian GERIGI
2015[9-13]

Salah satu hal penting dari pelaksanaan GERIGI adalah evaluasi. Berikut adalah beberapa testimoni
tentang pelaksanaan GERIGI. Menurut Rahman Cahyadi (Ketua BEM FTI 2013/2014). Sejak GERIGI dilaksanakan pada tahun 2010, sejak itu pula GERIGI yang dahulu
dinanti-nanti KM ITS sebagai solusi perpecahan dan
arogansi antar elemen mahasiswa di ITS memberikan
pengaruh yang cukup signifikan dan terasa perbedaannya. Secara sederhana hal ini dapat dilihat dari beberapa prestasi maupun kegiatan mahasiswa ITS yang me-
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Rahman Cahyadi
(Ketua BEM FTI
2013/2014)

“

Saya berharap Gerigi
ITS ke depan bukan lagi
menjadi sebuah seremonial belaka dalam proses
kaderisasi, namun sebagai
momentum awal bagi
seluruh Keluarga Mahasiswa ITS umumnya dan
mahasiswa yang baru saja
menginjakkan kakinya
di kampus perjuangan
pada khususnya untuk
memahami dan mensinergikan seluruh elemen dan
potensi yang ada di ITS
dalam budaya integralistik
ITS demi memperjuangkan
kejayaan bangsa dalam
menjawab tantangan dunia

”.

merlukan kolaborasi antar jurusan yakni PIMNAS
dan ITS Expo serta makin berkurangnya tingkat
perselisihan antar ormawa. GERIGI ini pula yang
turut menyadarkan kami (sebagai generasi integralistik kedua) bahwa ITS memiliki sumber
daya yang cukup untuk memberikan manfaat besar bagi bangsa jika itu dilakukan bersama-sama
dan saling bersinergi. Seiring dengan dinamika
di masyarakat integralistik ITS bukanlah sebuah
tujuan (goal) yang harus dicapai namun sebagai
sebuah budaya dan ruh pergerakan mahasiswa
dalam rangka turut membangun kejayaan almamater dan bangsa. Rahman Cahyadi juga berharap Gerigi ITS ke depan bukan lagi menjadi sebuah seremonial belaka dalam proses kaderisasi
namun sebagai momentum awal bagi seluruh Keluarga Mahasiswa ITS umumnya dan mahasiswa
yang baru saja menginjakkan kakinya di kampus
perjuangan pada khususnya untuk memahami
dan mensinergikan seluruh elemen dan potensi
yang ada di ITS dalam budaya integralistik ITS
demi memperjuangkan kejayaan bangsa dalam
menjawab tantangan dunia.
Ardhiansyah Baskara (Ketua BEM FTIF
2013/2014) juga menyatakan bahwa GERIGI adalah salah satu event integralistik terbesar yang
pernah ada selama Ardhiansyah menjadi mahasiswa ITS. Berkumpul menjadi satu, membentuk
barisan kebersamaan dalam kesinergisan untuk
mewujudkan cita-cita meraih kejayaan almamater
dan bangsa. Besar harapan Ardhiansyah, nilai nilai
luhur yang ditanamkan lewat gerigi ini tidaklah
berhenti saat acara berlangsung saja. Namun ada
kelanjutan yang konsisten dan berintegritas untuk membawa KM ITS, almamater, dan bangsa
menjadi lebih baik lagi.
Dari sudut pandang yang lain sebagai
Ketua UKM Fotografi 2012/2013, Heri Purnomo
berpendapat bahwa GERIGI ITS adalah salah satu
step awal pengenalan “Dunia KM ITS” kepada
adik-adik mahasiswa baru ITS, salah satu kegiatan yang sangat vital. Pasalnya, maba diharapkan memiliki pengetahuan yang lebih tentang
kampus ITS. Lewat GERIGI maba akan lebih tidak
‘asing’ lagi ketika nantinya mereka terjun di ‘The
Real World’nya KM ITS yang menurut beberapa
orang adalah miniatur dari negara Indonesia, KM
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ITS yang kompleks. Sedangkan Suryo Adi Prakoso
(Ketua MM ITS 2012/2013) menyatakan bahwa
GERIGI ibarat pembungkus suatu karangan bunga, pembungkus itu yang menyatukan berbagai
macam dan warna bunga yang berbeda-beda,
semua itu menuju satu keindahan bagi KM ITS
di masa depan. Semoga GERIGI dapat menyatukan berbagai bentuk, warna, pikiran, dan hati
untuk menuju suatu kampus yang majemuk dan
berkembang. VIVAT!
Untuk mengevaluasi pelaksanaan GERIGI selanjutnya dilakukan penyebaran kuesioner
kepada peserta GERIGI 2014. Kuesioner yang
disebarkan sebanyak 4.000 lembar dan tingkat
pengembalian kuesioner untuk kegiatan GERIGI
ini sebanyak 3.261 lembar (lebih dari 81,525%).
Gambar 2.9 merupakan hasil rekap kuesioner
yang diberikan pada peserta GERIGI 2014. Adapun isi dari kuesioner ini dapat dilihat pada Tabel
2.6.
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Tabel 2.5 merupakan kuesioner yang dibagikan kepada peserta GERIGI. Adapun penilaian dari tabel ini adalah berdasarkan berdasarkan respon
dari peserta apakah peserta setuju atau
tidak setuju dengan pernyataan yang
tertulis. Nilai 1 menyatakan bahwa
peserta memberikan respon yang sangat tidak setuju dengan pernyataan
yang tertulis, nilai 2 menyatakan tidak
setuju, sedangkan nilai 3 menyatakan
bahwa peserta setuju dengan pernyataan tersebut dan 4 menyatakan sangat
tidak setuju.
Hasilnya dinyatakan pada
Gambar 2.8 Pada gambar ini terlihat
bahwa 94% mahasiswa baru menyatakan merasa senang mengikuti kegia-

Gambar 2.8 Grafik hasil kuisioner untuk kegiatan GERIGI
2014[17]

tan GERIGI seperti terlihat pada pernyaatan 1. Pada pernyataan 2, sebanyak
71% mahasiswa setuju mengetahui
tujuan GERIGI setelah selesai kegiatan
GERIGI. Pada pernyataan 3, sebanyak 91% mahasiswa baru menyatakan
setuju dengan tujuan GERIGI. Pada
pernyataan 4, 5, 6, 7 , 8, dan 9, lebih
dari 50% mahasiswa baru menyatakan
setuju bahwa kegiatan GERIGI yang
menyangkut materi, instruktur kegiatan, waktu, tempat pelaksanaan, konsumsi dan kepanitiaan berjalan dengan
baik. Sedangkan pada pernyataan 10,
sebanyak 80% dari mahasiswa baru
menyatakan tidak perlu ada perbaikan
terhadap kegiatan ini GERIGI.
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Aktivitas selanjutnya untuk mengevaluasi pembentukan jiwa integralistik pada mahasiswa ITS adalah dengan memberikan kuisoner
untuk wisudawan 110 yang dulu pernah mengikuti salah satu kegiatan GERIGI atau OK2BK.
Tabel 2.7 menunjukkan isian kuesioner yang
dibagikan kepada peserta wisudawan. Jumlah
kuesioner yang dibagikan kepada wisudawan
adalah 4.000 eksemplar secara acak dan tingkat pengembalian kuesioner untuk calon wisudawan sebanyak 1.020 lembar (lebih dari 25,55
%). Gambar 2.10 merupakan hasil rekap kuesioner yang diberikan pada peserta wisudawan
110. Pada Gambar 2.9 terlihat bahwa sebanyak 63% calon wisudawan menyatakan bahwa
mereka dengan mudah dapat berkomunikasi/
berinteraksi dengan alumni atau himpunan
alumni seperti yang ditunjukkan pada pernyataan 1. Pada pernyataan 2, sebanyak 59% calon
wisudawan setuju dengan pernyataan bahwa
ikatan dan komukasi antar alumni lebih solid
dibandingkan alumni universitas lain. Pada
pernyataan 6, sebanyak 50% calon wisudawan
menyatakan bahwa rasa integralistik alumni
ITS masih kurang. Pada pernyataan 7, lebih dari
50% calon wisudawan menyatakan bahwa kegiatan GERIGI akan membangun kemanusiaancinta lingkungan, kerjasama tim, dan jiwa integralistik ITS.
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Pada pernyataan 9, sebanyak 76%
calon wisudawan memiliki nilai IPK diatas
2,75, 73% calon wisudawan mendapatkan
prestasi kompetensi yang baik, 73% calon
wisudawan memiliki softskill (jiwa kepemimpinan, kepercayaan diri, kemampuan komunikasi, dll) yang cukup, 57% calon wisudawan memiliki bekal untuk berwirausaha
(khususnya di Technopreneurship) yang memadai. Pada pernyataan 10, sebanyak
73% calon wisudawan menyatakan bahwa
mereka yakin mendapatkan pekerjaan yang
sesuai dengan yang mereka inginkan sesuai
berdasarkan kemampuan mereka. Pada
pernyataan 11, sebanyak 70% calon wisudawan menyatakan inginbekerja di bidang
keahlian/ kompetensi yang mereka miliki.
Pada pernyataan 12, calon wisudawan menyatakan bahwa bidang pekerjaan yang yang
dipilih untuk dilaksanakan adalah sebagai
professional sebanyak 68%, wirausaha sebanyak 56%, pengajar sebanyak 31% dan
PNS secara umum sebanyak 43%.
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Gambar 2.9 Grafik hasil kuisioner
untuk wisudawan 110 [17]
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+ Kesimpulan 2B (GERIGI)
Salah satu hal penting yang harus ditanamkan bagi mahasiswa
baru ITS adalah rasa bangga terhadap almamater. Rasa ini lahir
dari Esprit de Corps yaitu rasa persatuan, kepentingan dan tanggung jawab bersama sehingga melahirkan sebuah i’tikad untuk
berbuat sesuatu yang lebih besar atasnama institusi.GERIGI adalah
mediumnya.
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Jika Informasi dan Pengenalan ITS (IPITS),
Generasi Integralistik (GERIGI), dan Training Spiritual/ Training kepribadian (TS/TK) lebih berkaitan
dengan penyampaian informasi yang sifatnya
umum dan pesertanya bersama seluruh mahasiswa ITS, maka OK2BK adalah pengenalan ITS
yang lebih fokus terhadap jurusan masing-masing.
OK2BK adalah singkatan dari Orientasi Keilmiahan dan Keprofesian Berbasis Kompetensi [1].
Kegiatan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan
oleh jurusan bagi mahasiswa baru dengan tujuan
agar mahasiswa baru dapat mengenal keilmuan
dan bidang aplikasi dari fakultas dan jurusan yang
dipilihnya. Dalam pelaksanaannya OK2BK jurusan dibantu oleh himpunan mahasiswa (HIMA) jurusan masing-masing dan dilaksanakan serempak
di berbagai jurusan.
Kegiatan OK2BK ini dirancang untuk
menggantikan proses pengkaderan jurusan yang
ada sebelumnya. Kegiatan pengkaderan jurusan
ini pada umumnya banyak yang tidak memiliki
arah yang jelas dan kadang berlangsung lebih dari
satu semester. OK2BK pertama kali dilaksanakan
pada tahun 2013. Adapun jadwal kegiatan OK2BK
dinyatakan pada Tabel 3.1.
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Salah satu contoh baik saat pelaksanaan
OK2BK yang pertama (2-7 September 2013) adalah diawalinya OK2BK Fakultas Teknologi Informasi (FTIF) dengan penyambutan melalui “Prosesi
FTIF” yang terdiri dari Dekan, Wakil Dekan, para
Kajur, Sekjur, Kaprodi, dan Sekprodi sebagaimana
Gambar 3.1. Penyambutan ini menunjukkan besarnya penghargaan seluruh pimpinan di FTIF atas
kehadiran mahasiswa baru. Maba FTIF merasa sangat senang dengan penghargaan ini. Sesuai prinsip
bahwa makin menghargai akan makin dihargai,
maka maba yang diperlakukan dengan penghargaan yang tinggi akan memantaskan dirinya untuk dihargai dan menghargai. Pada hari itu juga,
Bapak/Ibu Kajur memberikan mandat kepada para
Ketua HIMA untuk siap membimbing adik kelasnya
dengan cara yang baik, berdasarkan keilmuan dan
penghormatan.

Gambar 3.1. Acara
pembukaan OK2BK
FTIF tahun 2013[2]

Jika dilihat pada Gambar 3.1, sebenarnya
kegiatan OK2BK sudah cukup jelas. Namun salah
satu deskripsi kegiatan hari pertama OK2BK tentang kurikulum jurusan dan cara belajar efektif dapat lebih jelas dengan contoh. Kegiatan perkuliahan
dapat dijelaskan dari mulai kurikulum, dosen-dosen,
nilai minimal untuk mata kuliah umum dan jurusan
dan beberapa tips misalnya :
1. Pada awal kuliah dapat diambil SKS paket
dan selanjutnya pengambilan SKS tergantung
pada IP semester berikutnya. Jadi kuliah dapat diselesaikan 3.5 tahun jika memenuhi dan
semua pengambilan mata kuliah dapat dikonsultasikan dengan dosen wali
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2.Melaksanakan kuliah dengan sebaikbaiknya (mengerjakan tugas, mengikuti
ujian, tidak datang terlambat/tidak masuk, jujur/tidak mencontek/plagiarisme
dll) agar semua mata kuliah yang diambil dapat lulus tepat waktu dengan nilai
yang baik.
3. Mahasiswa dapat mengikuti berbagai
kegiatan kemahasiswaan dan memperoleh SKEM
Meskipun secara umum, OK2BK sudah memiliki jadwal kegiatan yang seragam,
namun dalam pelaksanaannya setiap jurusan
membuat sedikit tampilan pelaksanaan yang
berbeda. Misalnya pelaksanaan OK2BK dijurusan Teknik Kelautan yang dikemas dengan
nama OMBAK sebagaimana Gambar 3.2.

Gambar 3.2. Bentuk
OK2BK dalam OMBAK

OMBAK adalah kepanjangannya dari
Orientasi Mahasiswa Baru Teknik Kelautan.
Pada kegiatan ini maba mendapatkan banyak
informasi tentang segala hal berkaitan dengan
kelautan, mulai dari kurikulum, mata kuliah
hingga prospek/ peluang kerja ke depan. Pada
kegiatan ini juga hadir alumni yang telah bekerja dalam berbagai macam profesi untuk berbagi wawasan. 			
Sebagaimana kegiatan IPITS, GERIGI
ataupun Training spiritual yang memiliki tata
tertib, OK2BK juga memiliki aturan misalnya
memakai dresscode celana atau rok panjang
hitam, kaos kaki putih, ikat pinggang, kemeja
putih polos dan/atau menggunakan baju batik
pada hari berikutnya sebagaimana Tabel 3.2.
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Secara umum peserta OK2BK
sangat senang mengikuti kegiatan ini.
Hal ini dapat dilihat dari komentar dari
peserta OK2BK. Kegiatan yang diadakan serempak oleh seluruh jurusan di
ITS ini meninggalkan kesan positif bagi
mahasiswa baru. Menurut mereka,
OK2BK adalah kegiatan yang mendidik dan menyenangkan. OK2BK mampu
memberikan motivasi bagi mereka untuk menyongsong masa perkuliahannya. “OK2BK seru, bermanfaat sekali,
keren pokoknya,” ujar Idea Rahmania.
“Yang paling penting saya mendapat
motivasi dan nasehat untuk lebih semangat dalam menuntut ilmu,” imbuh
Idea[1]. Hal yang serupa juga diung-

kapkan oleh Wasis Tri Handoko. Mahasiswa baru jurusan Teknik Sistem
Perkapalan ini mengaku terkesan dengan serangkaian acara OK2BK. Menurutnya, seluruh elemen yang terlibat
dalam kegiatan tersebut memberikan
kesan yang baik.[1]
Untuk mengevaluasi kegiatan
OK2BK disebarkan kuesioner dengan
bantuan dari panitia OK2BK di setiap
jurusan. Evaluasi ini dilakukan untuk
peserta OK2BK tahun 2014. Setiap
fakultas disampling masing-masing
satu jurusan. Untuk FMIPA dipilih jurusan Fisika, pada FTI dipilih teknik mesin, FTSP dipilih Teknik sipil, FTK dipilih
Teknik kelautan sedangkan FTIF dipilih
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jurusan Teknik informatika. Pengembalian kuesioner untuk kegiatan OK2BK sebanyak 1305 lembar (81%). Adapun isi dari kuisiner ini dapat dilihat
pada Tabel 3.3
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Tabel 3.3 merupakan kuesioner yang dibagikan kepada peserta
OK2BK. Adapun penilaian dari tabel ini
adalah berdasarkan respon dari peserta apakah setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang tertulis. Penilaian
dari dari Tabel 3.2 sama dengan penilaian yang telah dibahas pada kegiatan
GERIGI.
Gambar 3.3 merupakan hasil
kuesioner yang diberikan pada peserta
OK2BK 2014. Pada Gambar 3.3 terlihat
bahwa 96% mahasiswa baru menyatakan setuju kegiatan OK2BK membantu
mahasiswa baru untuk mengenal kompetensi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus seperti pada
pernyataan 1. Pada pernyataan 2, 94%
mahasiswa baru setuju bahwa kegiatan
OK2BK sangat diperlukan. Pada pernyataan 3, lebih dari 85% mahasiswa baru
setuju kegiatan OK2BK membantu mahasiswa baru untuk memahami tujuan
jurusan, cara belajar efektif, HMJ, mengenal laboratorium, kegiatan ilmiah,
dan profesi. Pada pernyataan 4, 5, 6, 7,
8, 9, dan 10, lebih dari 75% mahasiswa
baru menyatakan setuju dengan kegiatan OK2BK yang meliputi materi, tempat, kepanitiaan, trainer, dan waktu
sudah baik. Sedangkan pada pernyataan 14, sebanyak 90% mahasiswa baru
tidak setuju dengan adanya bullying
saat kegiatan OK2BK. Untuk setiap
pelaksanaan OK2BK dilakukan sosialisasi kepada ketua jurusan dan ketua
himpunan mahasiswa jurusan. Salah
satunya juga disampaikan aturan tentang surat edaran rektor sebagaimana
pada pelaksanaan OK2BK 2015
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Gambar 3.3.
Grafik hasil
kuesioner untuk
kegiatan OK2BK
2014 [4]
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+ Kesimpulan 3 (Definisi
Karakter)
OK2BK adalah singkatan dari Orientasi Keilmiahan dan Keprofesian Berbasis Kompetensi. Kegiatan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh jurusan bagi mahasiswa baru dengan tujuan agar
mahasiswa baru dapat mengenal keilmuan dan bidang aplikasi
dari fakultas dan jurusan yang dipilihnya. Dalam pelaksanaannya
OK2BK jurusan dibantu oleh himpunan mahasiswa (HIMA) jurusan
masing-masing dan dilaksanakan serempak di berbagai jurusan
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Bung Hatta

(1902-1980)
Hanya ada satu negara yang menjadi negaraku. Negara itu tumbuh karena satu perbuatan dan itu perbuatanku

//BAB 4
01. Mubes KM ITS | 02. Himpunan Mahasiswa Jurusan | 03. Badan Eksekutif
Mahasiswa | 04. Lembaga Legeslatif dan Yudikatif | 05. Lembaga minat bakat
dan Lembaga swadya mahasiswa. | 06. Latihan kepemimpinan dan manajemen mahasiswa.
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4.1
Mubes KM ITS

Selain kegiatan kemahasiswaan yang dikoordinasikan oleh ITS secara institusional dalam peningkatan softskill, terdapat kegiatan kemahasiswaaan yang
diorganisasi dan dilaksanakan oleh organisasi mahasiswa (ormawa). Ormawa ini memiliki aturan dasar
yang bersumber dari hasil Musyawarah Bersama Keluarga Mahasiswa (Mubes KM) ITS. Mubes KM ITS ini
menjadi konstitusi yang berlaku bagi setiap Ormawa
ITS. Di ITS, Mubes pertama kali dilaksanakan oleh
Senat Mahasiswa (SM) pada September 1994. Pada tahun 1998 saat tumbangnya masa Orde Baru, Mubes II
kembali dilaksanakan dengan menyesuaikan visi misi
yang menjadi ruh bagi perjuangan ormawa ITS. Salah
satu hasilnya adalah student government tentang pemisahan eksekutif dan legislatif terwujud dengan dibentuknya BEM dan Senat Mahasiswa ITS (SMITS) selaku
lembaga ditingkat institut [1]. Struktur Keluarga Mahasiswa (KM) ITS setelah Mubes II ini dapat dilihat pada
Gambar 4.1b. Dalam perkembangannya terdapat be-
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berapa evaluasi terkait koordinasi antar lembaga serta pembagian tugas dan wewenang [2],
maka dibentuklah Mubes III.
Pada bulan Agustus hingga September
2001 Mubes III dilaksanakan di Wale Papetaupan
II, Prigen. Mubes III ini memiliki masa berlaku
yang paling lama dibanding Konstitusi Dasar
Keluarga Mahasiswa (KDKM) ITS sebelumnya,
yakni mencapai 10 tahun. Perkembangan pola
organisasi kemahasiswan yang semakin maju
membuat Mubes IV kembali diselenggarakan.
Syarat terlaksananya MUBES IV adalah adanya
kesepakatan yang dihasilkan oleh forum tertinggi di ormawa dan non ormawa. Pada akhir
tahun 2010 MUSTA (forum tertinggi non ormawa) juga menghasilkan kesepakatan yang
sama dengan ormawa untuk segera dilaksanakan MUBES IV. Dengan berdasarkan Kongres
dan MUSTA maka KM ITS sepakat untuk mengadakan MUBES IV. Sehingga pada tanggal 11
September 2011, dilahirkan ketetapan Mubes
IV dan masih menjadi KDKM ITS hingga saat ini.
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Gambar 4.1 (a) Organigram Ormawa
ITS saat Mubes I, (b) Organigram
Ormawa ITS saat Mubes II, (c) Organigram Ormawa ITS saat Mubes III,
dan (d) Organigram Ormawa ITS saat
Mubes IV
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Berdasarkan struktur Mubes IV yang
masih berlaku seperti pada Gambar 4.1 d,
ormawa ITS terdiri dari eksekutif mahasiswa,
yudikatif, legislatif, Lembaga Minat Bakat
(LMB), dan Lembaga Swadaya Mahasiswa
(LSM). Untuk eksekutif meliputi Himpunan
Mahasiswa Jurusan (HMJ), BEM Fakultas,
BEM ITS, dan Daerah Otonomi Politeknik
(DOP). Namun, saat ini DOP yang merupakan
Politeknik Negeri Surabaya (PENS) dan Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS)
telah memisahkan diri dari KM ITS sejak tahun 2014 [3]. Oleh karena itu, saat ini eksekutif mahasiswa terdiri dari HMJ, BEM F, dan
dikoordinasikan kegiatan kemahasiswaannya
oleh BEM ITS. Sedangkan untuk legislatif terdapat Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)
tingkat fakultas dan institut. Lain lagi dengan
badan yudikatif terdapat Mahkamah Mahasiswa (MM) ITS. Organisasi lain yakni Lembaga Minat Bakat (LMB) yang mengkoordinasikan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) ITS.
Selain itu juga terdapat Lembaga Swadaya
Mahasiswa (LSM) yang merupakan komunitas di lingkungan ITS.

+ Kesimpulan 4a (Mubes KM ITS)
Salah satu wadah pembelajaran mahasiswa ITS dalam membuat
konstitusi dasar sebagai acuan ormawa ITS adalah dengan diadakannya Musyawarah Bersama (Mubes) KM ITS. Sehingga semua
kegiatan di KM ITS lebih terarah dan memiliki visi misi yang sama.
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4.2
Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)

Salah satu pembinaan karakter yang
ada di ITS adalah pembinaan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ). Saat ini di ITS
terdapat 27 jurusan untuk program S1, dan 6
Jurusan D3 sehingga total terdapat 33 Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ). HMJ berfungsi
sebagai suatu wadah bagi mahasiswa jurusan
untuk bekerjasama, meningkatkan profesionalisme dan membangun semangat kebersamaan. Salah satu kegiatan peningkatan profesionalisme adalah kegiatan yang diadakan oleh
himpunan sesuai dengan bidang keilmuannya
seperti IMEC oleh Himpunan Mahasiswa Teknik
Material dan Metalurgi (HMMT) atau SNOW
oleh Himpunan Mahasiswa Teknik Fisika sebagaimana Gambar 4.2.
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Gambar 4.2. Pamflet
kegiatan IMEC dan
SNOW [4,5]

Melalui HMJ, mahasiswa juga dapat belajar tentang softskill misalnya kebiasaan buruk apa yang
harus kita tinggalkan sejak masih mahasiswa sebagaimana Gambar 4.3.

Gambar 4.3 Kebiasaan buruk yang
harus kita hilangkan [6]
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Seperti halnya sebuah organisasi, setiap HMJ memiliki struktur organigram, visi misi dan masa kepengurusan tertentu. Secara umum, setiap
HMJ juga memiliki media komunikasi dan informasi seperti web, medsos
dan lain-lain yang dapat diakses secara terbuka. Dalam bab ini, disampaikan beberapa profil HMJ saja, karena keterbatasan ruang dan profil HMJ
yang lain dapat diakses melalui internet dengan alamat sebagaimana Tabel
4.1.
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Sebagai contoh yakni Himpunan Mahasiswa Sistem Informasi (HMSI) ITS. HMSI sendiri memiliki visi mewujudkan HMSI
yang dinamis dan berkarakter dalam rangka membentuk kaderkader prestatif yang mampu memberikan sumbangsih kepada
almamater dan masyarakat. Cara untuk mencapai visi itu adalah
dengan melaksanakan misi sebagaimana berikut[4] :
1. Menghasilkan dokumentasi tertulis organisasi sebagai pedoman yang
lengkap, jelas, dan fleksibel dalam penyelenggaraan kepengurusan
HMSI.
2. Menguatkan budaya organisasi dan meningkatkan etos kerja serta loyalitas anggota HMSI.
3. Aktif dalam menyelenggarakan maupun mengikuti berbagai kegiatan
kemahasiswaan dalam lingkup ITS maupun luar ITS.
4. Adanya sharing ilmu yang merata pada seluruh anggota HMSI.
5. Menjalin hubungan dan kerjasama yang baik dengan pihak eksternal
HMSI.
6. Meningkatkan interaksi sosial dengan masyarakat.

HMSI terbentuk pada tanggal 26 Juni 2002 yang awalnya
bernama Keluarga Mahasiswa Sistem Informasi (KMSI). KMSI
berada dibawah Fakultas Teknologi Informasi Institut Teknologi
Sepuluh Nopember Surabaya. Pada saat itu, AD/ART KMSI banyak dikembangkan dari AD/ART HMTC, dan selanjutnya disempurnakan pada tahun berikutnya. Departemen pada susunan
kepengurusan awal, disebut bidang dan jumlahnya masih berubah-ubah sesuai kebutuhan. Lambang dan Mars HMSI dibuat oleh
angkatan 2001. Adapun motto KMSI adalah “Unlimited Vision,
Unlimited Creativity”. Suatu pandangan atau pola pikir ke depan
yang selalu mengalami pembaharuan seiring dengan kreativitas
yang tak pernah mati. HMSI juga memiliki jaket berdasarkan pada
dua warna yakni hitam dan abu – abu pada bagian luar yang dijadikan sebagai desain wajib untuk semua angkatan. Sedangkan
bagian dalamnya merupakan kesepakatan tiap angkatan masing
– masing. Sejak tahun 2002, tidak lagi digunakan desain angkatan namun ditambahkan lambang yang mencerminkan angkatan
masing – masing dan logo tersebut diletakkan pada bagian dalam
jaket, lengan sebelah kanan.
Adapun departemen dan biro yang ada di HMSI kepengurusan 2014/2015 adalah Badan Pengurus Harian (BPH), Departemen Kewirausahaan (KWU), Kesejahteraan Mahasiswa (KESMA),
hubungan Luar (HUBLU), dan Dalam Negeri (DAGRI). Selain itu
terdapat Departemen Riset dan Teknologi (RISTEK), Sosial dan
Masyarakat (SOSMAS), Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa
(PSDM), Media dan Informasi (MEDFO). Misalnya untuk kepengurusan HMSI tahun 2014/2015 sebagaimana dinyatakan pada Gambar 4.4.
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Gambar 4.4. Susunan kepengurusan HMSI tahun
2014/2015[7]

Dalam pelaksanaan kegiatan oleh
himpunan mahasiswa dilakukan
deskripsi tugas dan tanggungjawab. Salah satu deskripsi tugas
BPH dan departemen-departemen
di HMSI dinyatakan sebagaimana
berikut [4]:
Wakil I :
1. Membantu tugas Ketua dengan membawahi
4 departemen (PSDM, Dagri, PMB, dan
Kesma) dan melaksanakan fungsi kontrol
terhadap program kerja pada 4 departemen
tersebut.
2. Memberi saran kepada Ketua dalam
pengambilan keputusan atau kebijakan
terkait internal HMSI.
3. Menggantikan Ketua saat berhalangan hadir
dalam kegiatan internal HMSI.
4. Bertanggung jawab pada Ketua.
Wakil II :
1. Membantu tugas Ketua dengan membawahi
3 departemen (Ristek, KWU, Hublu) dan melaksanakan fungsi kontrol terhadap program
kerja pada 3 departemen tersebut.
2. Memberi saran kepada Ketua dalam
pengambilan keputusan atau kebijakan
terkait eksternal HMSI.
3. Menggantikan Ketua saat berhalangan hadir
dalam kegiatan eksternal HMSI.
4. Bertanggung jawab pada Ketua.

Sekretaris Umum :
1. Bertindak sebagai notulensi dan yang bertugas mendata absensi dalam rapat.
2. Mendokumentasikan aturan atau kebijakan yang telah disepakati dalam rapat dan
membantu Ketua untuk mengontrol pelaksanaannya.
3. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur (SOP) yang
sebelumnya telah didokumentasikan dengan
lengkap dan jelas.
4. Melaksanakan fungsi kontrol terhadap kinerja Biro Kestari dan bekerja sama dengan
Wakil Sekretaris dalam hal administrasi.
5. Membantu Ketua dalam pendataan reward
dan punishment kepengurusan dan kepanitiaan.
6. Bertanggung jawab pada Ketua.
Wakil Sekretaris :
1. Bertanggung jawab mengelola surat keluar
masuk dan melaksanakan fungsi kontrol
terhadap format template, isi, dan deadline
proposal dan laporan pertanggungjawaban.
2. Mengelola nomor surat, proposal, dan laporan pertanggungjawaban.
3. Bertugas membuatkan surat-surat yang
dibutuhkan pengurus maupun anggota
HMSI dengan instruksi dari Ketua atau Wakil
I atau Wakil II.
4. Menggantikan tugas Sekretaris Umum
dalam rapat ketika Sekretaris Umum berhalangan hadir.
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5. Bertanggung jawab pada Ketua.
Bendahara Umum :
1. Bertanggung jawab memegang kas keuangan
HMSI.
2. Bertugas mengelola seluruh aliran keuangan di
HMSI.
3. Melaksanakan transparasi dan pelaporan berkala
pada setiap rapat evaluasi.
4. Bertanggung jawab pada Ketua.
Wakil Bendahara :
1. Melaksanakan fungsi kontrol dan pembimbingan
terhadap pembuatan SPJ kegiatan oleh bendahara panitia kegiatan.
2. Mengontrol jalannya SPJ kegiatan pada semua
departemen.
3. Membantu Bendahara Umum dalam mengelola
aliran keuangan di HMSI dan menggantikan tugas Bendahara Umum jika berhalangan hadir
dalam rapat.
4. Bertanggung jawab pada Ketua.
Departemen Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM) :
1. Berkoordinasi dengan elemen kaderisasi terkait
kaderisasi mahasiswa baru dan turut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kaderisasi di
HMSI yang selaras dengan pola kaderisasi yang
ditetapkan oleh BEM ITS.
2. Menjalankan pola kaderisasi HMSI yang telah
ditetapkan dalam Sidang Umum Sistem Informasi (SUSI) 2010.
3. Menyediakan sarana untuk sharing ilmu dalam
rangka peningkatan kemampuan keorganisasian, manajerial, dan softskill mahasiswa serta
bertanggung jawab untuk mengontrol pelaksanaannya.
4. Menciptakan atmosfer kerohanian dalam HMSI
yang berlandaskan ketakwaan terhadap Tuhan
Yang Maha Esa dan sikap menghormati antar
umat beragama melalui penyelenggaraan eventevent keagamaan.
Departemen Dalam Negeri (Dagri):
1. Menyediakan sarana untuk menjaring aspirasi
seluruh anggota HMSI dan bertanggung jawab
mengontrol pelaksanaannya.
2. Menciptakan suasana kondusif dalam internal
HMSI melalui penyebaran informasi yang lebih
jelas dan terarah serta adanya komunikasi dan
interaksi yang intens antara pengurus dan anggota HMSI.
3. Bertanggung jawab dalam pengelolaan media
informasi dan pengembangan jurnalistik HMSI.
4. Membangkitkan budaya HMSI yang berasaskan
kekeluargaan dalam setiap penyelenggaraan
event HMSI.

Departemen Riset dan Teknologi (Ristek):
1. Mendorong mahasiswa Jurusan Sistem Informasi
untuk berpikir ilmiah dan mengikuti kegiatankegiatan atau lomba-lomba keilmiahan.
2. Meningkatkan budaya menulis ilmiah, jiwa kompetitif, dan prestatif dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) maupun keilmiahan
di kalangan mahasiswa Jurusan Sistem Informasi.
3. Menyediakan sarana untuk sharing ilmu dalam
bidang IPTEK maupun keilmiahan dan bertanggung jawab mengontrol pelaksanaannya.
4. Bertanggung jawab terhadap penetapan target,
pengadaan publikasi, dan monitoring hasil pada
setiap keikutsertaan lomba atau kompetisi.
Departemen Hubungan Luar (Hublu):
1. Menjalin hubungan dan kerjasama yang baik
dengan pihak eksternal HMSI secara keseluruhan
atau tidak terfokus pada suatu bidang tertentu.
2. Membangun pencitraan positif HMSI melalui
media visual atau apapun di luar jurusan Sistem
Informasi.
3. Tanggap & aktif menangani isu-isu eksternal
HMSI yang berkaitan dengan kebijakan kampus
baik dalam lingkup jurusan, fakultas, maupun
institut.
4. Menumbuhkan kepedulian sosial dan meningkatkan interaksi sosial dengan masyarakat melalui
penyelenggaraan event berbasis pemanfaatan
teknologi atau pengembangan ilmu pengetahuan.
Departemen Pengembangan Minat Bakat :
1. Menyediakan sarana untuk menyalurkan minat
dan bakat mahasiswa Sistem Informasi dalam
bidang musik dan olahraga serta bertanggungjawab mengontrol pelaksanaannya.
2. Membangkitkan semangat kekeluargaan melalui
penyelenggaraan kegiatan rutin pada masingmasing divisi.
3. Menumbuhkan sportivitas dan jiwa prestatif mahasiswa Sistem Informasi di bidang musik dan
olahraga melalui keikutsertaan dalam eventevent terkait.
4. Menjalin kerjasama dengan eksternal HMSI melalui media musik atau olahraga.
Departemen Kewirausahaan (KWU):
1. Membangkitkan semangat kewirausahaan dan
mendorong mahasiswa Sistem Informasi dalam
mengikuti event atau lomba bisnis.
2. Menciptakan dan memberdayakan usaha-usaha
mandiri di HMSI untuk menyokong pendanaan.
3. Menyediakan sarana pembelajaran enterpreneurship dan bertanggung jawab mengontrol
pelaksanaannya.
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4. Bertanggung jawab terhadap penetapan target,
pengadaan publikasi, dan monitoring hasil dalam
setiap keikutsertaan lomba di luar HMSI.
Departemen Kesejahteraan Mahasiswa (Kesma) :
1. Mengelola dan menyalurkan informasi beasiswa
kepada mahasiswa Sistem Informasi secara cepat
dan menyeluruh.
2. Memberikan pelayanan yang mudah dan terpadu
dalam pengumpulan data-data mahasiswa Sistem Informasi yang membutuhkan beasiswa.
3. Melaksanakan fungsi kontrol terhadap absensi
mahasiswa Sistem Informasi secara berkala.
4. Melaksanakan fungsi advokasi yang terstruktur
dan bertarget dalam rangka membantu menyelesaikan masalah akademik maupun finansial
mahasiswa Sistem Informasi.
Biro Kestari :
1. Bertanggung jawab dalam pengelolaan inventaris di ruang sekretariat HMSI dan melaksanakan
pendataan serta pelaporan kondisi inventaris secara berkala.
2. Bertanggungjawab dalam pengelolaan database
HMSI dengan memperhatikan kebutuhan, keamanan, dan kekinian datanya.
3. Berkoordinasi dengan Sekretaris Umum maupun
Wakil Sekretaris mengenai pengarsipan surat,
proposal, LPJ maupun dokumen-dokumen penting HMSI.

Pembinaan karakter yang dilakukan melalui HMJ dapat dilakukan
melalui berbagai kegiatan yang diadakan dan diorganisir oleh berbagai
departemen di himpunan mahasiswa.
Kepemimpinan dan komunikasi dapat
dilatih di bidang penalaran, kewirausahaan atau hubungan dengan dunia
luar. Demikian juga dengan softskill
yang lain. Namun untuk pembinaan
yang khusus berkaitan dengan proses
pengkaderan nilai-nilai organisasi umumnya dilakukan melalui departemen
Pembinaan atau Pengembangan Sumber Daya Manusia(PSDM)
Sumber daya manusia (SDM)
memiliki peran yang sangat penting
dalam sebuah organisasi. Jika SDMnya baik maka visi misi organisasi dapat tercapai. Di HMSI, Departemen
PSDM (Pengembangan Sumber Daya

Mahasiswa) adalah departemen yang
berperan dan bertanggung jawab untuk menggali, mengoptimalkan, dan
membina SDM HMSI agar dapat mengaktualisasikan peran dan fungsinya
sebagai mahasiswa dan menjadi kader
penerus HMSI.
Sebagaimana himpunan, Departemen PSDM juga memiliki visi,
misi dan berbagai divisi, motto PSDM
adalah BERARTI (Bergerak, Mengabdi,
Memberi Arti) dan visi mewujudkan
PSDM HMSI yang tangguh, profesional, dan kontributif demi terciptanya
kader-kader HMSI yang berkualitas
dan dapat menjadi penggerak bagi seluruh mahasiswa Sistem Informasi ITS.
Adapun misi PSDM HMSI [4]
1. Mengadakan kerjasama yang kondusif, harmonis dan apresiatif dengan
segenap elemen pengaderan untuk
membentuk kader-kader HMSI yang
berkualitas
2. Mengadakan pengawalan kaderisasi
yang terkonsep, berkelanjutan, dan
komprehensif bagi mahasiswa Sistem
Informasi ITS
3. Mengadakan sarana untuk sharing
ilmu dalam hal organisasi, manajerial,
dan softskill untuk penguatan organisasi dan loyalitas anggota HMSI
4. Menciptakan atmosfer kerohanian
yang kondusif dan harmonis di HMSI
yang berlandaskan Ketuhanan Yang
Maha Esa dan kerukunan antarumat
beragama
5. Melakukan koordinasi dengan departemen lain yang terkait dalam hal
pengembangan sumber daya mahasiswa Sistem Informasi ITS

Adapun divisi yang ada dalam
PSDM ada 2 yaitu divisi pengembangan
generasi dan divisi kerohanian. Divisi
Pengembangan Generasi bertujuan
untuk proses pembinaan kader-kader
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HMSI khususnya dalam hal manajerial, organisasi, dan softskill. Beberapa program kerja dari
divisi ini adalah Manage, LKMM TD, Upgrading
dll. Divisi yang kedua adalah Divisi Kerohanian.
Divisi ini menangani berbagai kegiatan kerohanian yang ada di lingkungan Sistem Informasi
ITS. Beberapa program kerja divisi kerohaniaan
ini adalah Ramadhan di Kampus Sistem Informasi (RDKSI), IS Reborn, LIME, dll.
Setiap mahasiswa dari berbagai jurusan di ITS dapat memanfaatkan seluruh fasilitas
yang ada di himpunan masing-masing untuk
berkarya dan berprestasi. Seperti misalnya
Muhammad Zaki Hauna yang merupakan Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Material dan
Metalurgi (HMMT) 2013/2014 dan juga berkarya
sebagai Sekjen BEM ITS 2014/2015. Lewat HMJ
dan BEM, Zaki mengasah kemampuan softkill
tentang kepemimpinan, komunikasi dan tanggungjawab. Zaki juga memberikan keteladanan
sebagai seorang pemimpin, selain berhasil secara akademik, kahima ini juga seorang hafidz
quran 30 Juz. Gambar 4.5 menunjukkan beberapa contoh prestasi dan peran mahasiswa Teknik
Material dan Metalurgi yang aktif di himpunan
mahasiswa maupun BEM institut.

Gambar 4.5.
Prestasi dan peran
mahasiswa Teknik
Material dan
Metalurgi [8]
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+ Kesimpulan 4b (HMJ)
Salah satu pembinaan karakter yang ada di ITS adalah pembinaan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ). HMJ berfungsi
sebagai suatu wadah bagi mahasiswa jurusan untuk bekerjasama,
meningkatkan profesionalisme kompetensi kebidangan dan membangun semangat kebersamaan.

4.3
Badan Eksekutif
Mahasiswa (BEM)
Salah satu wadah pembinaan karakter yang
ada di kampus adalah Badan Eksekutif Mahasiswa
(BEM). BEM ITS adalah lembaga eksekutif tertinggi di
KM ITS, sedangkan BEM Fakultas merupakan badan
eksekutif di tingkat fakultas. Masa bakti kepengurusan
BEM adalah 1 tahun dan setiap mahasiswa aktif dapat
menjadi pengurus BEM melalui proses seleksi. BEM
dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih secara
langsung oleh mahasiswa ITS. BEM ITS sendiri memiliki
beberapa tugas yakni [1]:
1. Mengesahkan anggota Mahkamah Mahasiswa ITS berdasarkan hasil penilaian uji kelayakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa ITS.
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2. Mengkoordinasikan aktifitas kemahasiswaan
di lingkup KM ITS.
3. Melakukan koordinasi dengan Lembaga Minat Bakat dalam hal pengembangan sumber
daya mahasiswa ITS dan keselarasan pelaksanaan program kerja.

Setiap masa kepengurusan BEM
memiliki slogan atau tagline sendiri. Hal ini
berkaitan dengan kekhususan target capaian setiap kepengurusan BEM. Sepeti halnya
kepengurusan BEM 2013/2014 dengan tagline BEM Muda Bersahabat, BEM 2014/2015
mengambil tema BEM KOLABORASI, sedangkan BEM 2015/2016 mengusung BEM
BERANI (Bersama melayani Indonesia) dengan lambang sebagaimana Gambar 4.6.
Sebagai sebuah organisasi, BEM ITS juga
memiliki departemen yang diistilahkan kementerian. Gambar 4.7 dan 4.8 menunjukkan kementerian di kabinet BEM Kolaborasi
dan BEM Berani. Secara umum organigram
BEM meliputi Presiden, Sekretaris Jendral, Menteri Sekretaris Kabinet, Menteri
Keuangan, Menteri Koordinator Luar Negeri,
Menteri Energi & Maritim, Menteri Kebijakan Publik, Menteri Hubungan Luar, Menteri
Komunikasi dan Informasi, Menteri Kaderisasi Kebangsaan, Menteri Koordinator Komunikasi Internal Kampus, Menteri Dalam
Negeri, Menteri Pengembangan Sumber
Daya Mahasiswa, Menteri Kebijakan Kampus, Menteri Kesejahteraan Mahasiswa,
Menteri Koordinator Kolaborator Karya,
Menteri Riset dan Teknologi, Menteri Sosial
Masyarakat dan Menteri Perekonomian.
Presiden BEMnya juga berganti dan dipilih
dalam pemilu ITS, Mukhlis Ndoyo Said sebagai Presiden BEM-ITS 2013/2014, Imran Ibnu
Fajri (Presiden BEM-ITS 13/14) dan saat ini
Novangga Ilmawan sebagai Presiden BEMITS 2015/2016 sebagai Gambar 4.9.

Gambar 4.6. Lambang dan
nama BEM ITS
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Gambar 4.7 Kabinet BEM kolaborasi
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Gambar 4.8 Kabinet BEM Berani

Gambar 4.9. Presiden BEM dari
tahun ke tahun [9]
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Beberapa kegiatan yang mencakup seluruh mahasiswa
ITS di rancang dan diadakan oleh BEM seperti GERIGI, ITS EXPO,
POSEIDON, Ini Lho ITS, diskusi keprofesian, diskusi tentang keITS an dan lain-lain. Publikasi beragam kegiatan tersebut sebagaimana Gambar 4.10.

Gambar 4.10. Publikasi berbagai kegiatan mahasiswa
dalam berbagai proses
pembinaan karakter

Kementerian PSDM di BEM juga bertanggungjawab
dalam pembinaan SDM di ITS secara umum maupun untuk
proses kaderisasi organisasi. PSDM BEM menjadi koordinator
pembinaan SDM di berbagai HMJ. Strategi pembinaan PSDM
BEM secara umum dinyatakan pada Gambar 4.11. Secara lebih
deskriptif ditampilkan sebagaimana Tabel 4.3.
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Gambar 4.11.
Pola
dasar pembinaan SDM
melalui PSDM BEM

Langkah pertama proses pembinaan SDM adalah pemetaan kondisi SDM. Pemetaan SDM Maba ITS
dilakukan dengan menggunakan Myer Briggs Type Indicator (MBTI). Ada beberapa istilah dalam MBTI yaitu I –
Introversion, N – Intuition, T – Thinking, J – Judgment, F
– Feeling, P – Perception, E – Extraversion, dan S – Sensing. Kategorisasi SDM berdasarkan MBTI dinyatakan
pada Tabel 4.2.
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Adapun instrumen yang digunakan adalah Analysis
Row Material (ARM) dengan pertanyaan sebagai Tabel
4.3.
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Hasil dari jawaban pertanyaan diatas dapat dilihat
pada Tabel 4.4 analisa dibawah ini. Kombinasi bisa dibuat
dengan melihat prosentase dari dimensi yang berlawanan.
Misal INFP berarti prosentase Introvert lebih besar daripada
Ekstrovert; Intuition lebih besar daripada Sensing; Feeling
lebih besar daripada Thinking; dan Perceiving lebih besar
daripada Judging. Begitu juga dengan yang lain.

Data awal mahasiswa baru diolah bersama oleh
PSDM BEM institut, BEM Fakultas dan PSDM HMJ. Dari hasil
ini selanjutnya dipetakan pola pembinaan mahasiswa dengan
pendekatan yang tepat. Pola pembinaan ini pada prinsipnya
mencakup 3 tahap yaitu tahap pengenalan lingkungan kampus, tahap pembangunan karakter dan tahap membangun
visi dan aktualisasi diri sebagaimana dinyatakan pada Tabel
4.5.
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+ Kesimpulan 4c (BEM)
Salah satu wadah pembinaan karakter lain adalah oleh Badan
Eksekutif Mahasiswa (BEM). BEM adalah organisasi mahasiswa
intra kampus yang merupakan lembaga eksekutif di tingkat pendidikan tinggi. Softskill dapat terasah lebih luas dalam kegiatan
bersama BEM yang seperti miniatur kepemimpinan negara
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4.4
Lembaga Legislatif
dan Yudikatif
Lembaga legislatif mahasiswa tediri
dari Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) ITS
dan Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas
(DPM F). Masing-masing lembaga legislatif
tersebut memiliki ruang lingkup, peran, dan
fungsi yang berbeda. Hal tersebut dapat dilihat
pada Tabel 4.6.
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Seperti halnya ormawa lain, selain ketua
DM juga memiliki beberapa perangkat pengurus
yang lain. Hal tersebut dapat dilihat pada kepengurusan DPM ITS 2015/2016 seperti Gambar 4.12.
Gambar 4.12
Struktur DPM
ITS 2015/2016
[10]

Sebagai lembaga legislatif, beberapa kegiatan seperti jaring aspirasi, sosialisasi evaluasi hasil
kinerja BEM, penyelenggaraan open rekrutmen
Komisi Pemilihan Umum, dan lain-lain juga kerap
kali diselenggarakan oleh DPM ITS. Hal tersebut
dapat dilihat dalam Gambar 4.13.
Gambar 4.13
Kegiatan yang
diadakan DPM
ITS [10]
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Tak hanya DPM ITS, DPM Fakultas pun turut aktif
dalam melakukan tugas sebagai lembaga legislatif tingkat institut. Hal tersebut ditunjukkan pada Gambar 4.14.

Gambar 4.14.
Kegiatan yang
diselenggarakan oleh DPM
FTSP [11]

Selain mengadakan acara dalam ranah masingmasing, kooordinasi masih dilakukan oleh DPM ITS dan
DPM Fakultas. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya
acara Temu Legislatif KM ITS di sekretariat DPM ITS seperti pada Gambar 4.16.

Gambar 4.15
Acara Temu
Legislatif KM
ITS [10]

Selain DPM, juga terdapat badan yudikatif KM ITS
yang disebut Mahkamah Mahasiswa (MM). Secara umum,
MM berperan untuk memegang kekuasaan kehakiman
dalam lingkup KM ITS. Sedangkankan secara rinci, tugas
MM ITS telah diatur dalam KDKM ITS yaitu,
1. Melakukan interpretasi terhadap perundang-undangan KM
ITS berdasarkan data dan informasi yang diperlukan jika terjadi konflik pemahaman antar lembaga
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2. Melakukan interpretasi terhadap perundang-undangan KM ITS berdasarkan data dan informasi yang diperlukan jika terjadi konflik pemahaman
antar lembaga
3. Melakukan hak uji materi terhadap
undang-undang, hasil pemilu dan
aturan-aturan yang dianggap bertentangan dengan KDKM ITS
4. Melakukan hak uji materi terhadap
undang-undang, hasil pemilu dan
aturan-aturan yang dianggap bertentangan dengan KDKM ITS.
5. Mengadili baik kepada personal ataupun lembaga terhadap penyimpangan
perundang-undangan KM ITS
6. Melakukan perumusan hukum positif
ditetapkan untuk menjaga dan menegakkan norma maupun etika yang ada
dalam KM ITS.
Gambar 4.16 Publikasi Tugas Mahkamah
Mahasiswa (MM)
ITS[12]

+ Kesimpulan 4d
(Lembaga Legislatif dan Yudikatif )
DPM dan MM merupakan badan legislatif dan yudikatif dalam KM
ITS sebagai sarana pembelajaran mahasiswa dalam kampus sebagai miniatur negara di bidang hukum dan perundang-undangan.
Sehingga pembelajaran tidak terbatas pada riset bidang keilmuan.
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4.5
Lembaga Minat Bakat (LMB) dan Lembaga
Swadaya Mahasiswa (LSM)
Lembaga lain yang berada dalam ormawa ITS yakni LMB dan LSM. Dalam sturuktur MUBES IV KM ITS, kedua Lembaga ini tidak
memiliki keterkaitan garis kontrol dan instruktif
dari lembaga eksekutif, yudikatif, maupun legislatif. Namun, masih memiliki hubungan koordinasi dengan organisasi lain. Sehingga mahasiswa yang terlibat dalam organisasi tersebut
berhak untuk membuat aturan rumah tangganya sendiri. LMB sendiri membawahi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dengan pembagian UKM
dalam bidang penalaran, minat, bakat, dan
kegemaran di ITS. Sedangkan LSM merupakan
komunitas yang tumbuh, berkembang, dan diakui oleh KM ITS.

+ Kesimpulan 4e
(LMB dan LSM)
Mahasiswa ITS dapat mengembangkan bakat sesuai dengan minat yang dimiliki lewat sarana UKM yang dikoordinasikan oleh
LMB. Selain itu, mahasiswa ITS juga dapat mengembangkan diri
melalui komunitas-komunitas yang dibentuk guna menambah
softskill masing-masing.
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4.6
Latihan Kepemimpinan dan Manajemen
Mahasiswa (LKMM)
Salah satu proses pembinaan karakter adalah Latihan Kepemimpinan dan Manajemen Mahasiswa (LKMM). Panduan pelaksanaan LKMM ini
dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan
Tinggi, tahun 2009 dan yang terbaru tahun 2012.
Kegiatan ini dilatarbelakangi untuk memperdalam
rasa cinta tanah air, menumbuhkan rasa percaya
diri serta sikap dan perilaku inovatif dan kreatif serta membangun sikap penuh kesadaran, berencana,
teratur, terarah dan bertanggungjawab. Tujuan
LKMM adalah agar mahasiswa:
1. Memiliki ketrampilan manajemen sepadan dengan
tingkat tanggung jawabnya masing-masing.
2. Memiliki rasa tanggung jawab, sikap mandiri dan
sifat-sifat kewiraswastaan karena kemampuan berorganisasi.
3. Memiliki dan mampu mengembangkan sikap yang
berorientasi pada prestasi dan pencapaian hasil yang
sebaik mungkin.
4. Mampu menerapkan dan mengembangkan kemampuannya untuk berpikir secara ilmiah dalam praktek
berorganisasi.
5. Mampu menerapkan kesadarannya bernegara dan kecintaanya pada bangsa dan negara dalam berorganisasi.

Adapun metode yang digunakan dalam
pelaksanaan LKMM adalah metode pengenalan
laboratorium, competency based training, dan kombinasi sistem kepemanduan-ceramah. Sedangkan
kegiatan dalam LKMM mencakup pemahaman konsep-wawasan melalui pleno, pendalaman materi
melalui kerja kelompok / diskusi, kunjungan Lapangan beserta pembuatan laporan simulasi, studi
kasus dan penugasan. Adapun perbedaan LKMM
dahulu dan saat ini dinyatakan pada Tabel 4.7.
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LKMM memiliki beberapa jenjang. Penjenjangan ini
bertujuan untuk pendalaman terhadap materi LKMM bagi
para peserta. Adapun penjenjangan LKMM dinyatakan pada
Tabel 4.8.

113
Setiap jenjang LKMM memiliki
tujuan dan materi yang berbeda. Pembahasan pertama adalah LKMM Tingkat
Pra-Dasar ( LKMM Pra-TD). LKMM Pra-TD
ini memilik tujuan untuk pengembangan
wawasan dan sikap ilmiah. Adapun materi dari LKKM Pra-TD ini dinyatakan
pada Tabel 4.9.

Adapun Latihan Kepemimpinan
dan Manajemen Tingkat Dasar (LKMMTD) bertujuan untuk melatih mahasiswa
dapat memanajemen kegiatan. Materi
LKMM TD dinyatakan pada Tabel 4.10.
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Untuk LKMM tingkat menengah (LKMM-TM) bertujuan
untuk melatih mahasiswa dalam hal manajemen organisasi. Materi LKMM-TM dinyatakan pada Tabel 4.11.

Untuk LKMM tingkat lanjut (LKMM-Tl) bertujuan untuk
melatih mahasiswa dalam hal manajemen Opini Publik. Materi
LKMM-Tl dinyatakan pada Tabel 4.12
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Gambar 4.17. Foto bersama setelah LKMM dan berbagai
media publikasi tentang LKMM [10]

Adapun pelaksanaan LKMM juga dievaluasi, salah satunya dilaksanakan oleh tim
pelaksanaan kegiatan LKMM. Adapun lembar
evaluasi pelaksanaaan LKMM sebagaimana
Tabel 4.13.
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Satu hal lain yang penting dalam pelaksanaan
LKMM adalah penyiapan pemandu. Pada umumnya pemandu LKMM disiapkan melalui pelatihan khusus untuk
pemandu. Pemandu LKMM dapat berasal dari mahasiswa maupun dosen yang telah mengikuti latihan kepemanduan. Adapun salah satu materi pelatihan kepemanduan adalah sebagaimana Tabel 4.14.

+ Kesimpulan 4e (LKMM)
LKMM adalah salah satu sarana melatih softskill
mahasiswa secara bertingkat dalam hal manajemen pribadi, manajemen kegiatan, manajemen
organisasi dan manajemen opini publik
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SULTAN THAHA SYAIFUDDIN

(1815-1904)
Saya tidak mau berunding dan tidak mau
mengakui kekuasaan Belanda di wilayah
kerajaan Jambi, juga tidak lagi mengakui
perjanjian-perjanjian yang pernah dibuat oleh
Sultan-sultan terdahulu dengan Belanda dan
tidak akan membuat perjanjian apa pun dengan pihak Belanda.. Bila saya berunding niscaya hilanglah amal saya empat puluh hari..

//BAB 5
01. Pengantar. | 02. Perbedaan adalah sebuah keniscayaan | 03. Kesatuan
identitas jas almamater ITS
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5.1
Pengantar

Merupakan suatu fenomena menarik yang
menjadi trend dikalangan mahasiswa ITS, ketika
kreasi identitas tertuang dalam bentuk jaket, kemeja, kaos atau produk lainnya. Setiap jurusan, angkatan, organisasi mahasiswa (ormawa), dan Unit
Kegiatan Mahasiswa (UKM) memiliki jaket/ kemeja
dengan desain sendiri. Bahkan setiap laboratorium,
Lembaga Dakwah Kampus (LDK), Lembaga Dakwah Jurusan (LDJ), dan kegiatan mahasiswa yang
bersifat eventual (seperti, ITS mengajar, mentoring dll), maupun departemen atau bagian-bagian
dalam ormawa memiliki tampilan identitas sendiri.
Ternyata ada sekitar 100-an desain yang telah dibuat
oleh mahasiswa ITS dalam mendukung eksistensi
organisasi, jurusan, maupun kegiatan. Gambar 5.1
hingga 5.6 menunjukkan beberapa varian jaket, kemeja ataupun kaos identitas yang ada di ITS.
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Gambar 5.1 Beberapa contoh
baju/jaket-jaket jurusan

Gambar 5.2 Beberapa contoh jaket BEM
institut dan BEM fakultas
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Gambar 5.3 Beberapa contoh baju/jaket
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan
Lembaga Dakwan Jurusan (LDJ)

Gambar 5.4 Beberapa
contoh jaket laboratorium

Gambar 5.5 Beberapa contoh jaket/baju
ITS Umum
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Gambar 5.6 Beberapa
contoh jaket/baju
kegiatan atau unit

Bagaimana pendapat Anda melihat
fenomena ini? ”Menarik”, “Wow,..iyakah ??”, “wah
baru tahu”, “Wah ITS ternyata seperti Indonesia,
berbeda-beda dan terdiri dari banyak suku dan
budaya”, “teruskan saja” dan beberapa komentar positif lainnya. Atau sebaliknya, “sebaiknya
jangan“, “mengapa harus membahas hal ini bukannya banyak hal lain yang lebih penting” dan
lain-lain.
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5.2
Perbedaan adalah sebuah keniscayaan

Pada dasarnya setiap setiap manusia memiliki kecenderungan untuk berkumpul dengan
kelompoknya. Cara termudah mengenali kelompok
ini adalah dengan membangun identitas yang sama.
Dengan adanya identitas ini, setiap anggota kelompok dapat mengenali anggota yang lain dari identitas tersebut. Dalam pendekatan teknis, seragam
juga memudahkan seseorang untuk berkordinasi
dengan anggota tim yang lain. Misalnya seragam
yang digunakan oleh panitia GERIGI akan memudahkan panitia saling berkordinasi saat pelaksanaan GERIGI. Seragam yang sama juga mengurangi
perbedaan yang cukup jauh antar anggota tim, misalnya seluruh peserta GERIGI mengenakan seragam
yang sama yaitu hitam putih. Maka peserta GERIGI
akan merasa senasib sepenanggungan tidak tergantung jurusan, asal daerah, kaya miskin, dan perbedaan yang lain. Gambar 5.7 menunjukkan salah
satu pentingnya semangat kebersamaan yang salah
satunya dinyatakan dalam identitas yang sama
dalam jaket/ baju himpunan mahasiswa. Identitas
ini mencerminkan kebersamaan, rasa bangga dan
Esprit de corp.
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Gambar 5.7 Semangat
kebersamaan dalam
kesamaan identitas [1]

Merupakan sebuah anugerah bahwa di dunia
ini tercipta banyak warna. Merupakan anugerah pula
bahwa manusia diberi kemampuan untuk berkreasi.
Warna yang berbeda dapat digunakan untuk menyatakan identitas suatu kelompok, demikian juga dengan
desain hasil kreativitas. Jadi sebenarnya perbedaan
identitas yang terwujud dalam suatu desain jaket, kemeja, kaos dan lain-lain dengan warna berbeda adalah
sebuah hal yang manusiawi. Setiap orang boleh punya pendapat, sudut pandang, dan komentar terhadap
fenomena ini. Dalam satu sudut pandang, hal ini adalah suatu hal positif dan sebuah indikator bahwa mahasiswa ITS sangat kreatif dan tinggi semangat Esprit
de Corpnya. Namun disisi lain fenomena ini juga bisa
bermakna negatif jika semangat Esprit de Corp yang
dibangun terbatasi pada ruang lingkup yang sangat
sempit seperti jurusan, angkatan, atau kelompok kecil kegiatan. Pertandingan olahraga persahabatan,
kegiatan wisuda, atau kegiatan yang lain dapat menimbulkan gesekan yang seharusnya tidak timbul jika
rasa integritas ke-ITS-an lebih dominan sebagaimana
Gambar 5.8.

Gambar 5.8 Kebangggaan jurusan saat prosesi
wisuda atau pertandingan olahraga[2]

Satu identitas dibutuhkan, namun kebutuhan
akan kemudahan kordinasi jika menggunakan identitas yang sama dapat berubah menjadi semangat
kebersamaan yang sempit. Terlebih lagi jika media
identitas yang digunakan adalah media yang berumur
panjang seperti jaket. Timbulnya efek bawah sadar
bahwa zona nyaman dan lingkungan kita adalah ruang
lingkup kecil tersebut akan menjadi bagian dari pola
pikir kita.
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5.3
Kesatuan Identitas Jas Almamater ITS
Bagaimana jika Esprit de Corp di tingkatkan
lagi untuk ruang lingkup yang lebih luas yaitu seITS. Esprit de corp ke-ITS-an akan sangat membantu
saat mahasiswa sudah menjadi alumni. Jaringan dunia kerja, dunia usaha, dan dunia industri lintas jurusan akan memudahkan kiprah alumni ITS dalam
berkarya di berbagai bidang. Dari hasil Tracer Study
dan Survey Kepuasan Pengguna lulusan ITS, salah
satu masukan yang penting dari alumni adalah agar
semangat kebersamaan (integralistik) ke-ITS-an
lebih dominan dibandingkan semangat kebersamaan jurusan. Dalam satu bidang industri, pada
kenyataannya dibangun dari banyak kompetensi
dan keahlian yang dapat didukung oleh alumni ITS
dari berbagai jurusan. Jika kita hanya mengenal teman-teman alumni ITS dari satu jurusan saja maka
kita tidak dapat menghubungkan alumni ITS dari
jurusan yang lain untuk berkiprah di dunia industri
tersebut. Saat ini dengan keberagaman identitas
yang ada beberapa langkah untuk membangun
kebersamaan ke-ITS-an sebenarnya juga sudah dilakukan misalnya kunjungan HIMKA ITS dalam Go
Out With HMTF ITS dan kunjungan BEM FTI sebagaimana Gambar 5.9.
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Gambar 5.9 (a) Kunjungan himpunan HIMKA ke
HMTF [3], (b) Kunjungan
BEM FTI ke HMTF [4]

“Dengan diadakannya acara ini diharapkan
tiap KM ITS dapat saling mengenal tiap anggota himpunan dengan baik serta dapat menjalin silaturrahmi
dengan baik” tutur Arfiq Isa Abdillah Ketua Himpunan
Mahasiswa Teknik Fisika ITS. “Dengan acara kunjungan
ini diharapkan Himpunan Mahasiswa Kimia ITS dapat
menjalin kekeluargaan dengan Himpunan Mahasiswa
Teknik Fisika ITS karena kita tetangga jurusan yang
paling dekat” tutur Mohammad Hasan Habib selaku
Ketua Himpunan Mahasiswa Kimia ITS [3]. Sedangkan
kunjungan BEM FTI ITS ke HMTF ITS adalah dalam
agenda Tracking To HMJ (TTH). Acara ini diselenggarakan untuk mempererat koordinasi dengan HMJ-HMJ
yang berada di bawah naungan BEM FTI ITS. Acara ini
diikuti oleh 59 personil dari BEM FTI ITS dan 57 personil
dari HMTF ITS.
Integralistik merupakan suatu karakter yang
harus dimiliki sejak menjadi mahasiswa sebagai dasar
kerjasama tim dan kepemimpinan. Namun seiring globalisasi dan kemudahan akses informasi, karakteristik
integralistik juga mengalami degradasi. Berbagai tantangan dan dinamika eksternal berupa keinginan untuk tampil (narsis), menunjukkan eksistensi diri yang
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berlebihan dan individualisme semakin melemahkan
rasa persatuan (integralistik). Integralistik bukan hanya berarti kesatuan identitas namun juga menyatakan
suatu komitmen untuk berkarya secara bersama. Hampir seluruh universitas di Indonesia telah mengatisipasi
hal ini dengan penggunaan jas almamater. Universitas
Indonesia(UI) telah menyatukan integralistik mahasiswa UI dengan Yellowjacket, demikian juga dengan
ITB dengan jaket biru, IPB dengan jas alamamter IPB,
Unair maupun Universitas Brawijaya.

Gambar 5.10 Jaket Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) yang dapat
diintegrasikan
bersama
almamater ITS.[5]

Bagaimana dengan ITS? Jas almamater biru
merupakan suatu identitas bagi mahasiswa ITS secara
umum namun setiap himpunan diijinkan membuat jaket jurusan dengan warna yang berbeda untuk menunjukkan identitas jurusan. Namun seiring berjalannya
waktu, seringkali kebangggan akan jurusan menggeser
kebanggaan sebagai mahasiswa ITS secara umum. Berbagai UKM juga membuat identitas melalui jaket dengan warna atau identitas baru. Demikian juga dengan
berbagai club, BEM, LDK, dan laboratorium yang ada
di ITS. Secara perlahan namun pasti berbagai identitas
ini akhirnya mengaburkan dan melemahkan identitas
jas alamamater ITS sebagai satu identitas yang penting. Berbagai pertanyaan juga muncul dari kalangan
internal tentang identitas ITS yang menjadi beragam.
Jas almamater hanya digunakan ketika mahasiswa
baru atau kerja praktek saja. Rasa kesatuan sebagai
mahasiswa ITS hanya terhenti pada kegiatan Generasi
Integralistik (GERIGI ) dan Orientasi Kemahasiswaan
dan Keprofesian Berbasis Kompetensi (OK2BK) saat
mahasiswa baru. Berdasarkan hal itu maka diperlukan suatu upaya untuk membangun dan menguatkan
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kembali karakter ITS melalui penguatan identitas satu
almamater ITS. Jas almamater ITS yang tenggelam
diantara warna jaket jurusan sebagaimana Gambar
5.10. Bagaimana jika identitas yang diijinkan dipakai
oleh mahasiswa ITS dalam kegiatan resmi adalah jas
alamamter ITS. Secara umum, jas almamater yang dimaksudkan di sini adalah almamater ITS yang sudah
ada atau yang sudah dipakai saat ini dengan penambahan lambang jurusan/ himpunan pada bagian kanan
sebagaimana Gambar 5.11.

Gambar 5.11 Jas
Almamater ITS

Sedangkan kemeja atau jaket BEM, UKM, laboratorium, jurusan dengan warna dan identitas yang
berbeda tidak digunakan lagi atau dapat disatukan
sebagai bagian yang berkebalikan dari jas almamater.
Adapun logo Himpunan Mahasiswa Jurusan, dinyatakan pada Tabel 5.1, sedangkan logo UKM, Lab dll dapat menyesuaikan
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Ketentuan umum identitas ini dapat berupa bahwa seluruh Ormawa, BEM, Himpunan, Laboratorium, UKM dan organisasi
di ITS tidak diijinkan membuat atau memakai jaket, baju, maupun
atribut dengan desain sendiri selain jas almamater yang diijinkan. Adapun untuk kegiatan yang pelaksanaannya kurang dari
satu minggu misalnya kegiatan Gerigi, OK2BK, Fun Bike, dan lain
sebagainya, diijinkan membuat pakaian yang insidentil misalnya
kaos, rompi, dan topi dengan ketentuan hanya mencantumkan
Logo ITS dan Logo kegiatan. Dengan tanpa membatasi kreativitas
warna dan desain.
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+ Kesimpulan 5
(Kesatuan Identitas Jas
Almamater ITS)
Identitas adalah sebuah kebutuhan dan keniscayaan. Kesatuan
identitas membangun Esprit de Corp untuk berkarya dan bermanfaat. Kita bangga sebagai Arek Suroboyo tetapi kita lebih bangga
sebagai Bangsa Indonesia dan bersama Jong Sumatra, Jong Papua
berkarya untuk Indonesia.
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Ir. Sukarno

(1901-1970)
Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan
dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat
berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka
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6.1
Mahasiswa Berprestasi

Pembinaan kemahasiswaan pada dasarnya
bertujuan untuk membangun karakter mahasiswa
(khususnya dari aspek sofskill). Dalam pelaksanaannya, pembinaan kemahasiswaan ini (ekstra kurikuler) selalu berjalan selaras dengan pembinaan dari
aspek akademik (Kurikuler dan kokurikuler) agar
terjadi kesetimbangan antara hardskill dan softskill.
Sinergitas pembinaan ini akan menghasilkan mahasiswa yang tidak hanya kompeten dari aspek keilmuannya namun juga berkarakter. Namun, dalam
kenyataannya banyak institusi pendidikan yang
kurang mempertimbangkan kesetimbangan ini
dalam pembinaan mahasiswanya. Disisi lain, tidak
semua mahasiswa menyadari untuk memanfaat-
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kan berbagai wadah kegiatan yang ada dalam membina
kemampuan dirinya. Kondisi yang sering terjadi adalah
mahasiswa dengan kemampuan akademik yang baik namun tidak pernah berorganisasi ataupun mahasiswa yang
aktif dalam berbagai kegiatan namun nilai akademiknya
kurang baik.
Mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa yang
memiliki prestasi baik dalam hardskill (kemampuan akademik) maupun softskillnya [1,2]. Mahasiswa dengan kemampuan ini layak diteladani dan dihargai. Oleh karena
itu sejak tahun 2004, pemerintah melalui Direktorat Pendidikan Tinggi telah melaksanakan kompetisi Mahasiswa
Berprestasi (Mawapres) dalam dua kelompok pemilihan,
yaitu Mawapres Program Sarjana dan Mawapres Program Diploma. Perbedaan penyelenggaraan dua program ini terutama terletak pada prosedur pemilihan dan
atau cara penilaian. Pada hakekatnya kompetisi ini bukan
sekedar memilih sang juara namun lebih dalam rangka
membangun motivasi berprestasi, menciptakan pola
pembinaan kemahasiswaan yang menyeimbangkan hardskill dan softskill dan membangun budaya akademik yang
baik. Dalam panduan Mawapres 2015 disebutkan bahwa
tujuan kompetisi Mawapres adalah [1,2]
1. Memilih dan memberikan penghargaan kepada mahasiswa
yang meraih prestasi tinggi.
2. Memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk melaksanakan kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler sebagai wahana menyinergikan hard skills dan soft skills mahasiswa.
3. Mendorong perguruan tinggi untuk mengembangkan budaya
akademik yang dapat memfasilitasi mahasiswa mencapai
prestasi yang membanggakan secara berkesinambungan.

Pelaksanaan seleksi Mawapres, pada umumnya
dibuat bertahap dari tingkat fakultas dan disaring hingga
tingkat perguruan tinggi. Masing-masing perguruan tinggi hanya memilih dan mengirimkan 1 (satu) mahasiswa
terbaik hasil seleksi tingkat perguruan tinggi baik Program Sarjana maupun Program Diploma. Seleksi tingkat
nasional umumnya dimulai pada bulan Mei hingga Juli
setiap tahunnya. Informasi mengenai persyaratan, penilaian, ketentuan lainnya dapat merujuk pada pedoman
Pemilihan Mawapres 2016 yang dapat diunduh melalui
laman http://mawapres.dikti.go.id/. Dalam pemilihan mahasiswa berprestasi cara termudah mengukur prestasi
mahasiswa peserta kompetisi adalah dengan penilaian
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terhadap kegiatan kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Adapun persyaratan yang dinilai berupa :
1. Rekapitulasi Indeks Prestasi per semester.
2. Karya Tulis Ilmiah yang ditulis dalam bahasa Indonesia
baku.
4. Ringkasan (bukan abstrak) yang ditulis dalam bahasa Inggris.
5. Prestasi/Kemampuan yang Diunggulkan (10 terbaik) yang
dilengkapi dengan dokumen pendukung sebagai bukti.
6. Kemampuan berbahasa Inggris dan Bahasa PBB lainnya
(bila ada/mampu).

ITS sendiri telah mengikuti kegiatan mahasiswa
berprestasi ini sejak diluncurkan secara nasional pada tahun 2004. Namun pada tahun 2013 kegiatan seleksi mahasiswa berprestasi (Mawapres) di ITS diganti dengan
istilah ITS Heroes Award. Perubahan ini bertujuan untuk
membangun semangat baru menjadi yang terbaik seperti semangat 10 November, menghindarkan kesan eksklusif, membuat proses seleksi lebih sederhana, dengan
target hasil yang lebih baik.
Menjadi juara bukan tujuan namun merupakan
indikator proses pembinaan yang dilakukan apakah sudah cukup baik ataukah tidak. Jika kita mengikuti suatu
kompetisi secara terus menerus namun tidak pernah berhasil, maka perlu dievaluasi juga apakah proses pembinaan yang dilakukan sudah benar ataukah tidak. Apalagi
jika kompetisi tersebut adalah kompetisi tentang mahasiswa berprestasi. Benarkah mahasiswa ITS tidak memiliki prestasi berstandar nasional sehingga tidak pernah
menjuarai kompetisi Mawapres Nasional? Mengapa?
Bagaimana caranya agar mahasiswa ITS dapat memiliki
prestasi yang baik? Atas dasar pemikiran inilah selanjutnya dilakukan pembinaan yang intensif dalam kegiatan seleksi mahasiswa berprestasi. Harapannya agar
mahasiswa ITS dapat memiliki prestasi yang baik dan
mahasiswa ITS secara keseluruhan dapat memiliki teladan riil dalam menjalankan tradisi juara dan berprestasi. Gambar 6.1 menunjukkan salah satu spanduk tentang
promosi ITS Heroes Award untuk memotivasi mahasiswa
ITS bergabung dalam kompetisi mahasiswa berprestasi
ini.
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Gambar 6.1. (a) spanduk promosi mahasiswa berprestasi, (b) Mawapres ITS
1 tahun 2009, (c) Mawapres ITS 1 tahun
2010, (d)Mawapres ITS 1 tahun 2011,(e)
Mawapres ITS 1 tahun 2012

Selanjutnya hasil Mawapres ITS
dengan format baru (ITS Heroes Award
2013) adalah Yolanda Putri Yuda jurusan Teknik Sistem Perkapalan, angkatan
2010. Sedangkan peraih Mawapres 2014
adalah Muhammad Fauzan Aristyo (Jurusan Teknik Elektro 2010) untuk tingkat
sarjana dan Machrus Adhim D3 Teknik Instrumentasi angkatan 2011 untuk tingkat
diploma. Machrus Adhim juga menjadi
juara 1 kompetisi Mahasiswa Berprestasi
Nasional tingkat diploma 2014.
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Gambar 6.2. (a) Machrus Adhim D3, (b) Muhammad Fauzan Aristyo , (c)
Yolanda Putri Yuda (d) Machrus Adhim juga menjadi juara 1 kompetisi Mahasiswa Berprestasi Nasional tingkat diploma 2014.

Adapun Mawapres ITS 2015 adalah R. Aditya Brahmana dari Jurusan Teknik Informatika ITS angkatan 2011 dan
Zahra Sahara Arfenti (D3 Teknik Kimia) untuk kategori diploma. R. Aditya Brahmana berhasil menjadi juara 1 Mawapres
Nasional sebagaimana Gambar 6.3.

Gambar 6.3. R. Aditya Brahmana sebagai juara 1 Mahasiswa
Berprestasi Nasional 2015 dan beberapa prestasinya
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Jika dianalisa prestasi Machrus Adhim ataupun Aditya Brahmana pada
intinya adalah memiliki prestasi yang bermanfaat bagi lingkungan dan prestasi tersebut berkualitas internasional juga. Misalnya, Aditya memiliki beberapa
prestasi International, memiliki aktivitas sosial yang mendapatkan penghargaan
international, memiliki kemampuan menggunakan bahasa internasional dalam komunikasi misalnya bahasa Inggris aktif (ketika menjadi peserta MUN) dan memiliki
produk Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang nyata dan bermanfaat. Sedangkan beberapa
tantangan yang dihadapi dalam kompetisi ini misalnya kurangnya pembekalan
Mawapres dari ITS dan kurangnya informasi terbaru tentang Mawapres Nasional
karena tidak adanya juri nasional Mawapres yang berasal dari ITS. Adapun beberapa persiapan yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemilihan Mawapres adalah
sepertipada Tabel 6.1.
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Ketua tim pelaksana Mawapres ITS 2012/2013 hingga 2015/2016 adalah Achmad Ferdiansyah ST., MT (D3 Teknik Kimia). Dengan tim karya tulis Dr.
Widyastuti (Teknik Material dan Metalurgi), Dr. Ir. Bambang Sampurno, MT., Dr.
Alif Wikarta, ST, M.Sc (Teknik Mesin), Putu Gde Ariastita, ST.,MT (PWK) dan Arief
Abdurrahman ST,M.T (Teknik Fisika). Adapun pembina prestasi unggulan adalah
Drs. Bandung Arry Sanjoyo, M.Ikomp.(Matematika) dan Ir. Mas Agus Mardyanto,
ME.,Ph.D (Teknik Lingkungan). Sedangkan pembina bahasa Inggris adalah Dr.
Kartika Nuswantara, M.Pd dan Herman (UPT Bahasa). Sedangkan untuk motivasi
dan psikologi dari PPK SAC ITS.
+ Kesimpulan 6a
(Mahasiswa Berprestasi)
Jika kita mengikuti suatu kompetisi secara terus menerus namun
tidak pernah berhasil, maka perlu dievaluasi apakah proses
pembinaan yang dilakukan sudah benar ataukah tidak. Apalagi
jika kompetisi tersebut adalah kompetisi mahasiswa berprestasi.
Benarkah mahasiswa ITS tidak memiliki prestasi berstandar
nasional sehingga tidak pernah menjuarai kompetisi Mawapres
tingkat Nasional ?

Mahasiswa berprestasi adalah mahasiswa yang memiliki prestasi
baik dalam hardskill (kemampuan akademik) maupun softskillnya.

Menjuarai kompetisi “Mahasiswa Berprestasi” bukanlah sebuah
tujuan namun sebuah indikator bahwa pembinaan mahasiswa
yang dilakukan memiliki pola yang baik bagi lahirnya mahasiswamahasiswa berprestasi yang lain.

Kompetisi Mawapres pada hakekatnya bukan sekedar memilih
sang juara namun lebih dalam rangka membangun motivasi
berprestasi, menciptakan pola pembinaan kemahasiswaan yang
menyeimbangkan hardskill dan softskill dan membangun budaya
akademik yang baik
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6.2
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM)

Pada awalnya banyak orang mengira bahwa
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) hanyalah
merupakan salah satu program kegiatan mahasiswa
sebagaimana umumnya. Pada hakekatnya, dalam
pengembangan karakter mahasiswa, PKM merupakan suatu program yang sangat baik dan terintegratif
karena mengasah kemampuan hardskill dan softskill mahasiswa secara bersamaan. Mahasiswa yang
bergabung dalam kegiatan PKM ini dapat mengasah
kemampuan di bidang keilmuan dan kompetensinya
sekaligus belajar tentang bagaimana bekerjasama,
bertanggungjawab, memimpin dan peduli kepada
orang lain. Satu hal yang istimewa juga, PKM merupakan wadah pembinaan mahasiswa yang bersifat
massal karena dapat melibatkan banyak mahasiswa (5
orang perkelompok) dengan jenis PKM yang beragam
sesuai bidang minat mahasiswa (penelitian, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, teknologi, karsa
cipta dan gagasan tertulis). Selain itu PKM juga telah
memiliki standarisasi dari mulai pengajuan proposal,
pembuatan laporan hingga kriteria penilaian. Selain
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leluasa dari aspek pendanaan, PKM juga memiliki acara
kompetisi akbar yang mendorong semangat berkreasi
dan berprestasi yaitu Pekan Ilmiah Nasional (PIMNAS)
[3]. Adapun pendanaan PKM dari Ditlitabmas mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah distribusi
pendanaan PKM juga dibuat berdasarkan kuota sebagaimana Tabel 6.2

Gambar 6.4. Pendanaan PKM dari Ditlitabmas[4]
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Sungguh suatu hal yang sangat disayangkan jika
perguruan tinggi tidak menggunakan media PKM ini dalam
proses pembinaan mahasiswanya atau sekedar menganggap
PKM hanyalah kegiatan untuk meraih penghargaan sebagai
juara umum. Sehingga pembinaan dalam pelaksanaan PKM
dilakukan dengan jalan pintas untuk memperoleh hasil bukan sebagai suatu proses. Seperti halnya Mawapres, pada
hakekatnya PKM adalah suatu media pembelajaran bagi mahasiswa dan menjadi juara hanyalah sebuah indikator apakah
proses pembinaan dalam pelaksanaannya sudah berjalan
dengan baik sehingga menghasilkan PKM dengan kualitas
baik dan berhasil menjadi juara.
Dalam sejarahnya, Program kreativitas Mahasiswa
(PKM) adalah salah satu program dari Direktorat Riset dan
Pengabdian Masyarakat (semula Direktorat Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat Ditjen Dikti). Program ini
pertama kali dilaksanakan pada tahun 2001. Program ini sangat penting untuk mengembangkan:
1.Kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang
bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa;
2.Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
3.Iptek dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora.

Pada awalnya jenis PKM hanya ada 5 yaitu PKM Penelitian (PKM-P), PKM Kewirausahaan (PKM-K), PKM Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM-M), PKM Teknologi (PKMT) dan PKM Penulisan Ilmiah (PKM-I). Pada tahun 2002, PKM
bergabung dengan Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) dan Lomba Karya Tulis Mahasiswa (LKTM) ke dalam program Pekan
Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) di Surabaya. Kompetisi
Karya Tulis Ilmiah Mahasiswa (KKTM) yang semula dikelola
oleh Direktorat Akademik selanjutnya di serahkan kepada
Ditlitabmas sehingga sejak januari 2009, sehingga Ditlitabmas mengelola 6 PKM. Dalam PKM Karya Tulis (PKM-KT)
terdapat PKM-Artikel Ilmiah (PKM-AI) dan PKM Gagasan Tertulis (PKM-GT). PKM AI di publikasikan ke e-jurnal sedangkan
PKM GT diikutkan dalam Pekan Ilmiah Mahassiswa Nasional
(PIMNAS). Pada tahun 2011, jumlah PKM bertambah dengan adanya PKM-Karsa Cipta (PKM KC). Sehingga total ada 6
PKM dalam 2 kategori yaitu kategori PKM proposal kegiatan
terdiri dari PKM-P, PKM-K, PKM-M,PKM-T, PKM-KC, dan kategori PKM karya Ilmiah berupa PKM-GT. Secara lebih mudah
penjelasan ini dinyatakan pada Gambar 6.5.
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Gambar 6.5. Kategorisasi PKM[3]

PKM bukan hanya mengasah hardskill namun
juga softskill. Ibarat pemain bola kemampuan teknis
adalah berlari menendang, bertahan, dribbling, berebut bola namun dalam bermain bola juga dibutuhkan
kerjasama tim, gigih, mengambil inisiatif dan membuat keputusan. Sedangkan PKM melatih kemampuan
berpikir analisis, komunikasi tertulis, bekerja tim, bekerja mandiri, berpikir logis dan kemampuan komunikasi lisan berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan
teknologi. PKM juga merupakan wadah peningkatan
mutu lulusan dari aspek academic knowledge, skill of
thinking, management skill dan communication skill.
Kurangnya salah satu ketrampilan (skill) ini mengakibatkan berkurangnya mutu lulusan. Sinergisme keempat skill tersebut akan tercermin melalui kemampuan
lulusan dalam menemukan solusi atas permasalahan
yang dihadapi dan menjadikan pemikiran dan perilaku
yang kreatif.
Adapun strategi membangkitkan minat membimbing PKM, paling mendasar adalah dengan meningkatkan peran perguruan tinggi dalam program PKM
[5] melalui,
1. Menjadikan PKM bagian dari proker perguruan tinggi;
2. Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan PKM di
perguruan tingginya;
3. Melakukan evaluasi terhadap usulan dan pelaksanaan
PKM (termasuk PIMNAS);
4. Membuat target-target dan capaian PKM;
5. Memberikan informasi yang sebaik-baiknya kepada para
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mahasiswa dan pendamping PKM;
6. Memberikan penjelasan kepada para mahasiswa (tim) dan
dosen pendamping yang memperoleh dana PKM tentang “Rule
of the Game PKM dan PIMNAS”;
7. Mengupayakan adanya pinjaman dana ke kepada tim PKM
yang dibiayai;
8. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengusulan, pelaksanaan PKM, dan PIMNAS;
9. Monitoring dan evaluasi (monev) internal sekurang-kurangnya
1 kali untuk persiapan Monev dari DP2M;
10. Memotivasi mahasiswa Tim PKM dan dosen pendamping;
11. Memberikan penghargaan kepada para mahasiswa pelaksana PKM;
12. Memberikan penghargaan kepada dosen pendamping, misalnya sertifikat atau SK, dan reward lainnya;
13. Mengadakan pelatihan penulisan yang baik bagi mahasiswa;
14. Mengadakan Pelatihan pendampingan bagi calon pendamping.

Di ITS sendiri, dilakukan pembentukan tim mahasiswa dan dosen sebagai penggerak PKM yang dinyatakan
pada Gambar 6.6.

Gambar 6.6.
Diagram tim
penggerak PKM
 Pusat Aktivitas
Kemahasiswaan
(PAK) BP2KHA /
LP2KHA(Lembaga
Pengembangan
Pendidikan, Kemahasiswaan, dan
Hubungan Alumni),
Pekil (pendamping
keilmiahan)[5]
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Berdasarkan Gambar 6.6, dosen pembimbing atau pendamping PKM memiliki
peran untuk
1.Mendampingi dan mengarahkan mahasiswa dalam hal,
- Membuat ide kreatif dan mendefinisikan permasalahan;
- Menulis proposal sesuai dengan pedoman;
- Melaksanakan PKM sesuai dengan proposal.
2.Membantu dan mengarahkan mahasiswa agar mendapatkan akses pemakaian
fasilitas yang diperlukan di Perguruan Tinggi
3.Memberi solusi dan justifikasi apabila ditemui permasalahan selama pelaksanaan
PKM
4.Memberikan motivasi agar luaran PKM berkwalitas
5.Memantau hasil pelaksanaan kegiatan PKM secara berkala
6.Membimbing mahasiswa untuk membuat laporan yang baik
7.Membimbing dalam presentasi di PIMNAS dan membuat poster.
		
Secara umum, Jenis PKM berdasarkan karakteristiknya dinyatakan pada
Tabel 6.3.

*Program yang bermuara di PIMNAS
** Pada tahun pelaksanaan PKM yang bersangkutan belum menjadi sarjana
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Adapun jumlah usulan PKM secara nasional
perkategori dinyatakan pada Gambar 6.7.

Gambar 6.7. Jumlah usulan
PKM secara nasional dalam
berbagai kategori[5]

Sedangkan tahapan pelaksanaan PKM dari
sejak pengajuan proposal hingga pelaksanaan PIMNAS dinyatakan sebagaimana Gambar 6.8
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Gambar 6.8. Tahapan
pelaksanaan PKM[3]

152
Adapun ketentuan umum tentang pelaksanaan
PKM telah dicantumkan pada panduan PKM, antara lain
1. Peserta adalah mahasiswa aktif dan terdaftar S1 / Diploma;
2. Anggota kelompok: 3–5 orang;
3. Nama pengusul tidak boleh disingkat;
4. Seorang mahasiswa hanya boleh menulis satu judul PKM sebagai ketua dan satu sebagai anggota;
5. Seorang dosen boleh membimbing 10 kelompok PKM;
6. Tim dalam satu perguruan tinggi, disarankan minimal 2 angkatan;
7.

Dana PKM dalam
Rp12.500.000,00;

kisaran

Rp

2.500.000,00

hingga

8. Jumlah halaman maksimum 10 halaman, tidak termasuk Halaman Kulit Muka, Halaman Pengesahan, Daftar Isi, Daftar Gambar, CV, dan Surat Mitra;
9. Bentuk satu file format PDF, maks 5 MB, nama NamaKetuaPeneliti_NamaPT_PKMP.pdf, Diunggah ke SIM-LITABMAS.;
10. Hardcopy di ITS;

Adapun proses seleksi berdasarkan kriteria dinyatakan
pada Gambar 6.9.

Gambar 6.9.
Kriteria dalam
seleksi[4]
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Dalam sistem pendaftaran online alur Pengusulan
dan Pelaksanaan PKM dinyatakan pada Gambar 6.10.

Gambar 6.10. Alur
usulan dan pelaksanan
PKM[5]
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Tahap pertama dalam penilaian proposal PKM adalah Pra evaluasi
dan Desk evaluasi. Kedua tahapan ini
sangat penting dan menjadi titik kritis
pengajuan proposal PKM. Karena untuk
Secara umum pada kegiatan Pra Evaluasi, dilakukan evaluasi terhadap :
1. Kesesuaian Persyaratan Administrasi
(Wajib) seperti Tanggal Proposal,
tandatangan pengusul-dosen pembimbing, tandatangan ketua dan cap
lembaga PT, biodata yang ditandatangani, jumlah dan nomor halaman,
surat pernyataan ketua pelaksana
atau mitra untuk PKM-T dan PKM-M).
Jika proposal tidak diterima,umumnya
karena tidak lengkap secara administrasi misalnya tidak ada tandatangan
pembimbing, WR/PR III, keliru format,
jumlah anggaran melebihi ketentuan,
jumlah halaman melebihi ketentuan,
tidak ada identitas PKM, Surat Pernyataan Ketua Pelaksana yang diketahui

oleh Pimpinan PT, tidak ada biodata
dan/atau tandatangan Tim PKM.
2. Kesesuaian Format Proposal dan Tulisan.
3. Kesesuaian bidang PKM. Proposal PKM
tidak diterima karena ketidaktepatan
Isi Proposal dengan Jenis Program
PKM.
4. Tingkat Kreativitas Proposal (Hindari
pengulangan topic, atau topik yang
diajukan sudah sangat umum).
5. Adanya kemitraan (khusus untuk
PKMT dan PKMM).
Meskipun terlihat sederhana, jika tidak
dikontrol banyak mahasiswa menuliskan proposal tidak sesuai aturan
tata tulis PKM sebagaimana aturan
dibawah ini.

Ditulis di A4, TNR 12, spasi 1.15, margin 4 3 3 3, untukuk hal sampul s/d ringkasan, nomor halaman adalah angka romawi kecil ( i, ii dst) diletakkan di
sudut kanan bawah, sedangkan Bab 1 hingga lampiran penomeran dengan
angka arab disudut kanan atas
a.Halaman sampul
b.Halaman pengesahan
c.Daftar isi
d.Ringkasan
e.Bab 1 Pendahuluan
f.Bab 2 Tinjauan Pustaka
g.Bab 3 Metode Penelitian
h.Bab 4 Biaya dan Jadwal Kegiatan
4.1 Anggaran Biaya
4.2 Jadwal Kegiatan
i.Daftar Pustaka
j.Lampiran-lampiran
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Sedangkan pada tahap Desk Evaluasi, dilakukan penilaian proposal PKM substansi oleh tim penilai
secara online. Penilaian substansi ini kreativitas gagasan
(orisinalitas, unik dan bermanfaat), perumusan masalah
(fokus dan atraktif), tinjauan pustaka, kesesuaian metode
pelaksanaan, potensi program, ketepatan masyarakat
sasaran (PKM-M), kelengkapan penjadwalan kegiatan
dan kelayakan personalia dan kelayakan anggaran biaya.
Gambar 6.11. menunjukkan prosentase proposal yang
terseleksi dalam proses Pra evaluasi dan desk evaluasi
yang bisa berkurang hingga 1/5 dari proposal yang diajukan. Tabel 6.4 juga menunjukkan prosentase proposal
PKM 2013 yang ditolak dalam tahap Pra Evaluasi yang
mencapai 62,70%. Sedangkan proposal PKM 2014 yang
ditolak dalam tahap ini mencapai 59,53% sebagaimana
Tabel 6.5. Adapun keketatan PKM juga sangat tinggi sebagaimana keketatan pada seleksi PKM 2013 sebagaimana Gambar 6.12 .

Gambar 6.11. Prosentase
proposal terseleksi dalam
tahapan desk evaluasi [5]
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Gambar 6.12. Tingkat Keketatan seleksi PKM 2013[4]
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Tahap selanjutnya adalah
pelaksanaan dan pelaporan kemajuan kegiatan PKM, Pelaksanaan PKM
harus dicatat dan diunggah ke Simlitabmas. Adapun laporan yang diunggah meliputi :
1. Catatan Harian (Logbook),
2. Laporan Kemajuan yang disertai
penggunaan dana,
3. Bukti Pendukung: Foto, Video.

Laporan kemajuan akan
dinilai dan menjadi salah satu komponen penilaian penetapan peserta
PIMNAS (20%). Untuk pelaksanaan
monitoring dan evaluasi (Monev) kegiatan, sebelum dimonev, harus mengunggah laporan kemajuan. Presentasi Monev, dinilai dan menjadi salah
satu komponen penilaian penetapan
peserta PIMNAS (50%). Tahap selanjutnya dari pelaksanaan PKM adalah
penulisan laporan akhir dan artikel
ilmiah. Setiap tim PKM 5 bidang wajib
membuat laporan dan mengunggah
ke SIM-LITABMAS. Laporan akhir
kegiatan merupakan syarat untuk
pencairan tahap akhir dana kegiatan
dan menjadi salah satu komponen
penilaian kelas di PIMNAS. PKM yang
diundang ke PIMNAS, wajib membuat
artikel Ilmiah dan menjadi salah satu
komponen penilaian kelas di PIMNAS.
Adapun kriteria penetapan peserta
PIMNAS didasarkan atas 2 hal yaitu :
1. Penilaian penentuan peserta PIMNAS
didasarkan pada mutu proposal (nilai
usulan), Laporan Kemajuan dan mutu
hasil pelaksanaan PKM (Monev).
2. Nlpp = 0.3*NP + 0.2*NLK + 0.5*NM
Nlpp = Nilai calon peserta PIMNAS
NP = Nilai Proposal (nilai usulan)
NLK= Nilai Laporan Kemajuan

NM = Nilai MONEV

Sedangkan nilai kelas PIMNAS dirumuskan sebagai,
Nilai Kelas PIMNAS = f (nilai lap akhir, nilai artikel, nilai presentasi kelas)
Tahap terakhir dari pelaksanaan PKM adalah Pekan Ilmiah Nasional (PIMNAS). Pada tahap ini, mahasiswa yang hasil PKM nya dinilai
baik pelaksanaannya oleh reviewer
selanjutnya akan mengikuti kompetisi
di PIMNAS dan mendapatkan medali.
Jumlah medali Emas terbanyak dari
suatu perguruan tinggi akan menentukan bahwa perguruan tinggi tersebut menjadi juara umum PIMNAS dan
membawa piala bergilir ADIKARTA
KERTAWIDYA sebagaimana Gambar
6.13 dan pemegang piala ini dinyatakan pada Tabel 6.6. Medali (Emas,
Perak dan Perunggu) dalam PIMNAS dapat diperoleh dari Presentasi
PKM maupun Poster PKM. Adapun
prosentase dan kriteria penilaian dapat diakses dari panduan PKM. Suasana pameran poster PIMNAS dinyatakan pada Gambar 6.14.
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Gambar 6.13 Piala bergilir Adikarta
Kertawidya, setiap PT yang menjadi
juara umum PIMNAS, namanya akan
tertera dipiala tersebut

Gambar 6.14. Suasana pameran Poster
PIMNAS
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Adapun beberapa hal harus dilakukan dalam rangka persiapan mahasiswa menuju PIMNAS yaitu :
1. Membuat Laporan Akhir dan diunggah ke melalui (http://
simlitabmas.dikti.go.id).
2. Memperhatikan jadwal penting untuk :
- Melakukan registrasi online melalui http://simlitabmas.dikti.
go.id; operator PT Bidang Kemahasiswaan
- Membuat Artikel Ilmiah (.doc) diunggah ke (http://simlitabmas.dikti.go.id).
- Membuat Poster (JPG/…) diunggah ke (http://simlitabmas.
dikti.go.id).
3. Menyiapkan file PPT dan demo untuk waktu maksimL 15
menit. Siap jawaban untuk 15 menit.
4. Registrasi on desk di tempat PIMNAS, dengan berbagai persiapannya berupa Foto, File PPT presentasi, Poster PKM,
Produk hasil kegiatan PKM, Jaket almamater, Surat tugas
dari PT, Kartu mahasiswa, SPPD PIMNAS, sudah di tandatangani, Copy tiket PP dan Boarding Pass.
5. Technical Meeting dengan dewan juri.

Adapun penilaian penting saat PIMNAS adalah presentasi. Most successful people have something in
common : They can speak (Fletcher, 1983). Adapun prinsip dasar seorang pembicara profesional adalah mereka
tidak mencoba menjadi orang ketika berbicara, dan
mereka tidak akan melakukan presentasi tanpa persiapan. Ada 4 komponen dalam pelaksanaan presentasi
yaitu presenter, materi presentasi, audience dan sarana
penunjang.
Seorang presenter harus memiliki kemampuan
dasar berupa penguasaan terhadap materi yang akan
disampaikan, mengenali audience, mengetahui peralatan pendukung seperti media presentasi dan memperhatikan beberapa hal saat presentasi seperti penampilan,
suara, Ice breaking / Joke dan bahasa tubuh yang baik saat
presentasi. Sebagaimana presentasi yang lain, mahasiswa peserta PIMNAS harus menyiapkan presentasinya
dengan baik melalui beberapa langkah berikut [6]:
1. Menyiapkan Materi ( dengan cara mengumpulkan ide dan
informasi dan mengatur Bahan Presentasi;
2. Merencanakan Presentasi ( pembukaan, isi dan penutup);
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3. Latihan Mempresentasikan;

3. Mengulangi poin utama;

4.Presentasi.

4. Memberikan rekomendasi dan saran;

Ide dan Informasi yang dikumpulkan dapat berupa contoh (examples), pernyataan (quotations), data
statistic, cerita (stories), perbandingan
(comparision) atau alat bantu audio
visual (audio visual aids). Sedangkan
cara mengatur bahan presentasi bisa
dilakukan dengan cara :
1. Membuat Pokok bahasan;
2. Mengorganisasikan materi ( dengan
membuat outline);

5. Mengucapkan salam penutup dan terima kasih.

Untuk latihan Presentasi dapat
dilakukan 3x – 6x, dengan cara berlatih
mengingat idenya, bukan kata-katanya. Berlatih melalui catatan, dengan
mengatur waktu bicara, transisi halaman namun juga jangan terlalu banyak
latihan. Adapun sikap saat presentasi
yang paling penting adalah,
• Jadilah diri sendiri

3. Membuat alur pikir yang sederhana
dan jelas;

• Berbicaralah dengan keyakinan, bina
relasi dengan audience

4. Menyiapkan ringkasan;

• Mulailah tanpa mengacu pada catatan
Anda

5. Mengantisipasi atas pertanyaan yang
muncul;
6. Membagi tugas anggota tim.

Sedangkan awal presentasi dapat
direncanakan dengan cara sebagai
berikut :
• Salam (Greeting);
• Menyatakan beberapa fakta mengejutkan;
•  Mengajukan pertanyaan;
•  Menyajikan kutipan/rujukan;
• Menunjuk ke suatu peristiwa bersejarah;
• Memuji penonton/menceritakan suatu
cerita lucu;
• Menekankan permasalahan.

Adapun untuk akhir presentasi dapat
dilakukan dengan cara
1. Mengatakan bahwa Anda akan menyimpulkan;
2. Merangkum gagasan utama;

• Bicara DENGAN, bukan PADA audience. Jangan belakangi audience
• Hindari: menggumam, erangan. Pertahankan postur yang tepat
• Nikmatilah Anda berbicara, jangan
baca materi ppt
• Gunakan alat peraga secara efektif
• Berbicara cukup keras, lugas, tegas
• Padat dan tepat waktu
• Boleh sedikit humor

Setiap presenter pasti pernah
mengalami demam panggung, hal ini
adalah hal yang wajar. Namun demam
panggung dapat dikontrol dengan cara
membangun pikiran positif bahwa kita
tidak sendirian, mencari pengalaman
lebih, meyakinkan diri bahwa audience
siap untuk mendengar Anda, berkonsentrasi pada apa yang akan kita katakan, bukan pada bagaimana cara kita
mengatakannya dan melakukuan persiapan yang baik.
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Dalam pelaksanaan PKM, satu hal penting yang
dapat dipelajari oleh mahasiswa adalah tentang taat aturan, aturan penulisan hingga kejeliaan dalam memahami
kriteria penilaian setiap tahapnya. Form penilaian PKM
dpat diakses di panduan PKM. Namun secara umum jika
kita melihat pelaksanaan PKM secara keseluruhan maka
titik kritis pelaksanaan PKM hingga mencapai PIMNAS
dinyatakan pada Gambar 6.15 .

Gambar 6.15. Titik kritis pelaksanaan PKM
hingga PIMNAS[4]

Adapun juara PIMNAS pada hakekatnya adalah
mahasiswa yang melaksanakan PKM dengan baik sebagai
sarana dan prasarana belajar meneliti, mengembangkan
kreativitas dan kerja tim. Mahasiswa dalam melaksanakan
PKM pada hakekatnya juga harus didampingi dan dibimbing oleh dosen pembimbing PKM, sehingga orientasinya
bukan sekedar menjadi juara, namun menjalananya sebagai sebuah proses pembelajaran. Sehingga juara di PIMNAS hanyalah salah satu konsekuensi proses dalam pelakanaan PKM sebagaimana Gambar 6.16.

Gambar 6.16. Konsekuensi pelaksanaan setiap tahapan PKM[4]
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1

Salah satu hal yang juga penting dalam
pelaksanaan PKM adalah mengenal karakteristik
PKM. PKM-P, intinya adalah bagaimana dapat
menjawab tantangan/persoalan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan cara memunculkan
kreativitas dalam penelitian (melalui pengembangan metode, menguji hipotesis, menemukan
sesuatu, mencari jawaban atas, dan harus sesuai
bidang ilmu pengusul). Transformasi Permasalahan
ke dalam variable-variabel yang diteliti. Pemecahan
masalah ditunjukkan pada metodologi penelitian
Adapun luaran dan potensi khusus PKMP dinyatakan pada Tabel 6.7.
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EMAS, PKM-P PIMNAS 2013
1. M. Fachrirozi, 2013, Inovasi Serat Kain Tenun Untuk Iklim Tropis
Dengan Material Baru Perubah Fase Berbahan Dasar Lipid Dari
Mikroalga Tropika Menggunakan Microenkapsulasi, IPB.
2. Nur Abdillah S., 2013, Analisis Pengaruh Komposisi Dan Ukuran
Nanokomposit Lifepo4 Terhadap Performa Baterai Litium Melalui
Metode Flame Spray Pyrolisis Sebagai Inovasi Teknologi Baterai
Hemat Energ, ITS.
3. Dylan A.K., 2013, Implementasi Cross‐Layer Enhanced Packet
Scheduling (CEPS) Pada Paket Multimedia Untuk Jaringan Ofdm
Uplink Di Bawah Redaman Hujan, ITS.
4. Anang D.P., 2013, Pemanfaatan Ekstrak Sea Cucumber Terhadap
Ekspresi Fibroblast Growth Factor‐2 (FGF‐2) dan Jumlah Sel Fibroblas Pada Luka Pasca Pencabutan Gigi, Unair.
5. Dita A.M., 2013, Nanofiber PLGA (Poly Lactid co Glicolic Acid) dengan Coating Kitosan Sebagai Kandidat Pembuluh Darah, Unair.

PERAK, PKM-P PIMNAS 2013
1. Diah B.U., 2013, “GET MORE PHOBBIA”: Potensi Phorous Bovine Biphasic Calcium Phosphate sebagai Pengganti Tulang pada Rattus
novergicus, UGM.
2. Agus S., 2013, Pengembangan Marka Molekular untuk Karakterisasi Varietas Anggrek Tanah Unggul (Spathoglottis) Hasil Poliploidisasi dengan KolkisinM, UGM.
3. Lia Badriyah, 2013, Efesiensi Penggunaan Teknik Bioflokulasi
Dalam Pemanenan Mikroalga Spesies Spirullina sp. & Botryococcus
braunii Untuk Optimalisasi Produksi Biodiesel, IPB.
4. Rizky A., 2013, Pembuatan Nanokomposit Karbon‐MnO2 Limbah
Baterai Dengan Metode Reaksi Fasa Padat Untuk Aplikasi Elektroda Superkapasitor, IPB.
5. Zanella Y.L., 2013, Reborn (Regeneration Brain Neuron): Regenerasi Neuron Otak Sebagai Terapi Rehabilitasi Pasca Stroke Dengan
Menggunakan Ekstrak Kulit Dan Biji Anggur (Vitis vinifera) Dalam
Menginduksi Erk1/2 Pathway, UB.

PERUNGGU, PKM-P PIMNAS 2013
1. Efinda P.N.S., 2013, Sintesis Paduan Kobalt Melalui Teknik Peleburan Dan Karakterisasinya Sebagai Implan Tulang Prosthesis, Unair.
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2. Rachmat S.D., 2013, Pemanfaatan Polistirena Limbah Bungkus
Makanan Dan Zeolit Alam Sebagai Membran Komposit Polistirena Tersulfonasi/Kitosan Vanilin/Zeolit Untuk Aplikasi Membran Polimer Elektrolit Dalam Sel Bahan Bakar (Fuel Cell )Ayu,
UNS.
3. Ragil S.D., 2013, Fortifikasi Ekstrak Kulit Jeruk Bali pada Susu
Tinggi Kalsium : Terobosan Baru Pengatasan Osteoporosis pada
Wanita Menopause, Teruji In Vivo dan Molecular Docking, UGM.
4. Furqan H., Kit Deteksi Kanker Leher Rahim Bebasis Antibodi Telomerase: Pendekatan Secara Immunomolekular, UB.
5. Farrel G., 2013, Pemanfaatan Lumpur Aktif Sebagai Bahan Baku
Pembuatan Biodiesel Dengan Proses Subkritis Tanpa Penggunaan Katalis, UWM.

2

PKM-K adalah kreativitas dalam Kewirausahaan khususnya untuk menjawab tantangan persolan kebutuhan
usaha kecil. Mahasiswa aktif sebagai pelaku wirausaha
berorientasi profit, bukan program membantu UKM.
Dalam PKM-K tidak boleh ada penelitian. Adapun luaran
dan potensi khusus PKM-K dinyatakan pada Tabel 6.8

Adapun tata tulis PKM-K berbeda dengan PKM yang lain yaitu sebagai berikut,
a. Halaman sampul;
b. Halaman pengesahan;
c. Daftar isi;
d. Ringkasan;
e. Bab 1 Pendahuluan;
f. Bab 2 Gambaran Umum Rencana Usaha;
g. Bab 3 Metode Pelaksanaan;
h. Bab 4 Biaya dan Jadwal Kegiatan;
4.1 Anggaran Biaya
4.2 Jadwal Kegiatan
i. Daftar Pustaka.
Lampiran-lampiran
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EMAS, PKM K PIMNAS 2013
1. Efwan Hasbi Rizaldi, BIO‐MIKRON: Usaha Akselerator Pertumbuhan Dengan Pemanfaatan Cendawan Mikoriza Sebagai Pupuk Bioaktif, UB.
2. Muhammad Nur Shaffrial, ATMOSVER (Anti Microba Toilet Seat
Cover) sebuah Pelapis Kloset Duduk Berbahan Dasar Bioplastik
Ramah Lingkungan sebagai Personal Hyangene Protector untuk
Masyarakat Kota Palembang, Unsri.
3. M. Al Rizqi Dharma Fauzi “BORJAISE” Boraks Jauh Ibu Senang, Unair.
4. Fida Khansa, PROF. EDDO “Education Doll” Solusi Inovatif Media
Pembelajaran yang Atraktif, UGM.

Perak, PKM K PIMNAS 2013
1. Unes, Irna Kinayungan W “Omah Kefir” Pembuat Dan Penyedia
Minuman Prebiotik Kefir Unggul Sebagai Peluang Usaha Bagi Mahasiswa.
2. Unpad, Muhammad Nur Khawarizmi, Q – ART Code : Cinderamata
Dengan Pesan Rahasia, Memanfaatan Teknologi Quick Response
Code Sebagai Peluang Usaha Dalam Industri Kreatif di Indonesia.
3. Unes, Achamad Wahyu R, “Amoso (anti mosquito soap)“ Sabun
Mandi Natural Sebagai Solusi Alami Untuk Menolak Nyamuk.
4. UGM, Sarah Sausan E, “Kerja Lapangan Jadi Nyaman” Pionir Produsen Peralatan Kreatif Peningkat Efektivitas Kerja Lapangan.

Perunggu, PKM-K PIMNAS 2013
1. Ginanjar Syamsul P. Inisiasi Wirausaha Mahasiswa “Smart Support
Usb‐ Modem” Untuk Penguat Sinyal Dan Pendingin Modem, UNS.
2. Tifani Galuh U, “ARC’S” : Jasa Pembuatan dan Pengembangan
Teknologi Robotika Sebagai Media Pembelajaran Pendidikan Menuju Indonesia Modern, UGM.
3. Musa Mujaddid Imaduddin, Paper‐Kru ‐ Perpaduan Antara Desain
dan Produk Papercraft Sebagai Souvenir yang Fungsional dan
Bernilai Seni Tinggi, ITB.
4. Angger Diri Wiranata , “Usaha Furnitur Alternatif “DUS DUK DUK”
dengan Konsep Ramah Lingkungan, Desain Nusantara, Fungsionalis dan Ergonomis”, ITS.
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3

PKM-T intinya menekankan pada kreativitas dalam
Penerapan Teknologi. Dasar/konsep teknologi sudah
tersedia (ada rujukan), bukan dicari dulu lewat kegiatan penelitian. Uji coba diijinkan untuk perbaikan sistem (bukan berupa penelitian). Kreativitas yang inovatif dalam menciptakan karya teknologi (prototipe,
model, peralatan, proses). Adapun luaran dan potensi
khusus PKM-T dinyatakan pada Tabel 6.9.

EMAS, PKM-T PIMNAS 2013
1. Ais S.P. 2013, Mesin Hot Embossing Pallet Plasti Sebagai Solusi Peningkatan Kualitas dan Efisiensi Produksi Pallet di
PT. Yanasurya Bhaktipersada Sidoarjo, ITS.
2. Aditya R.U., 2013, Eco Aerator : Inovasi Penyuplai Oksigen
dengan Teknologi Vertical Axis Wind dan Archimedes screw
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PKM-M pada intinya adalah bagaimana cara menyelesaikan tantangan atau persoalan masyarakat
tidak produktif melalui kreativitas dalam pengabdian masyarakat. Fokus pada kegiatan yang bersifat membantu masyarakat dengan menghasilkan
perubahan nilai di masyarakat (berupa peningkatan
ekonomi, kesehatan lingkungan, kesadaran nilai),
bukan meneliti. Adapun sistematika proposal PKM-M
adalah sebagai berikut
a.
b.
c.
d.
e.
f.
f.
g.

Halaman sampul;
Halaman pengesahan;
Daftar isi;
Ringkasan;
Bab 1 Pendahuluan;
Bab 2 Gambaran Umum Masyarakat Sasaran;
Bab 3 Metode Pelaksanaan;
Bab 4 Biaya dan Jadwal Kegiatan;
4.1 Anggaran Biaya
4.2 Jadwal Kegiatan
i. Daftar Pustaka;
j. Lampiran-lampiran.

Adapun luaran dan potensi khusus PKMM dinyatakan pada Tabel 6.10.

4
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5

PKM-KC adalah mengkonstruktif ide kreatif atau
kreativitas penciptaan yang didasari karsa dan nalar.
mahasiswa, bersifat konstruktif serta menghasilkan
suatu sistem, desain, model/barang atau prototipe.
Karya cipta tersebut mungkin belum memberikan
nilai kemanfaatan. Adapun luaran dan potensi khusus
PKM-KC dinyatakan pada Tabel 6.11.
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PKM merupakan salah satu
kegiatan kemahasiswaan yang mendapatkan perhatian cukup baik di ITS.
Melalui PKM, mahasiswa ITS dapat
belajar mengembangkan kreatifitas
melalui berbagai bidang yang diminatinya. Berbagai cara dilakukan untuk meningkatkan animo mahasiswa
terhadap PKM, meningkatkan partisipasi dosen dalam pembimbingan PKM,
pendayagunaan LBE(untuk tema dan
orisinalitas), pembimbingan secara
simultan tingkat jurusan hingga institut (pembimbingan intensif di Lab),
mengundang narasumber DIKTI untuk
menyamakan persepsi tentang PKM
maupun promosi untuk meningkatkan
dukungan stakeholder. Pemasangan
poster ajakan membuat PKM melalui
media online dan offline juga dilakukan agar mahasiswa ITS termotivasi
membuat PKM. Secara umum kegiatan berkaitan dengan PKM dinyatakan
pada Gambar 6.17. Kegiatan Goes To
PKM diperuntukkan bagi mahasiswa
secara umum. Adapun agenda kegiatan Goes To PKM adalah :
1. Pengenalan PKM untuk mahasiswa
ITS terkait pencapaian dan prestasi
(setiap HMJ mengirim perakilan 10
orang);
2. Pemaparan kondisi keilmiahan ITS;
3. Target yang ingin di capai;
4. Motivasi.

Selanjutnya dilakukan pengumpulan ide PKM oleh Ristek HMJ

bagi PKM masing-masing jurusan.
Untuk pengumpulan ide PKM tahap 1
( mencakup judul, abstrak, latar belakang) 30%. Sedangkan pengumpulan
PKM tahap 2 (Revisi) 70% pendataan
dilakukan dari jurusan –fakultas – institut. Langkah selanjutnya adalah melakukan Bimbingan Komunal (Bikom).
1. Bagi mahasiswa yang telah membuat
PKM yang telah terdata akan di prioritaskan melakukan bimbingan
2. Pembimbingan di lakukan secara komunal menurut bidang PKM masingmasing, jika penuh dan tidak mendapat kesempatan bimbingan akan di
alihkan ke dosen jurusan
3. Sleep Over Night (SON) diselenggarakan oleh fakultas di dampingi oleh
pendamping keilmiahan, trainer, maupun klub keilmiahan
4. Peserta PKM harus membuat user, untuk mendapat user harus terdata terlebih dahulu pada data center. Untuk
pembuatan user, dikenakan persyaratan melakukan bimbingan dengan menyertakan bukti berupa tanda tangan
pembimbing terdiri dari seorang dosen
penalaran dandua orang pendamping
keilmiahan
5. Memaksimalkan pendampingan guna
memaksimalkan ide agar kualitas
maksimal
6. Melakukan pendataan pada awal dan
pertengahan bulan untuk mengetahui
keadaan kuantitas PKM di tiap jurusan.
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Gambar 6.17. Kegiatan PKM secara
umum di ITS

Pada Gambar 6.18 menunjukkan berbagai informasi PKM mulai promosi, sosialisasi hasil dan jadwal
pembinaan PKM ITS dari tahun ke tahun
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Gambar 6.18. Berbagai informasi
tentang jadwal pembimbingan, capaian
hingga promosi PKM ITS dari tahun ke
tahun
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Salah satu kegiatan lain dalam
mendukung pelaksanaan PKM di ITS
adalah pembuatan panduan praktis
PKM pada tahun 2012. Buku ini dibuat
oleh tim pembina kemahasiswaan
berisi panduan lengkap beserta contoh

cara penulisan PKM, kesalahan yang
sering muncul, cara perbaikannya dan
tips-trick mudah menulis PKM dalam
buku pintar sebagaimana Gambar
6.19.

Gambar 6.19.
Panduan praktis PKM
yang di kemas dalam
buku pintar

Kegiatan lain untuk mendukung PKM adalah pelaksanaan PKM
disatukan dengan program Lab Based
Education (LBE). Melalui penyatuan
kegiatan PKM dengan laboratorium
ini, maka ide-ide kreativitas dalam laboratorim dapat diaplikasikan maupun
dikembangkan melalui PKM. Karena
berkaitan dengan lab, maka salah satu
hal yang penting adalah bahwa kepala
lab juga harus memahami tentang konsep PKM. Selain itu juga dilaksanakan
pelatihan bagi pendamping keilmiahan (Pekil) dan peserta PIMNAS. Tabel
6.12 menunjukkan jadwal acara pelatihan PKM 2015 bagi pekil dan peserta
PIMNAS.
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Adapun kegiatan lain selain Training for Tariner (TOT) juga diberikan pelatihan paten bagi mahasiswa yang hasil PKMnya ingin dipatenkan. Juga ajang
ilmiah dan pameran untuk produk PKM dalam Gelar
karya PKM dalam kegiatan ITS Expo sebagaimana
Gambar 6.20. Perjalanan PKM ITS dinyatakan pada
Gambar 6.21 sedangkan perolehan emas presentasi
dan poster dinyatakan pada Tabel 6.13. Salah satu
bentuk perhatian ITS yang lain terhadap PKM adalah dukungan stakeholder baik pendanaan maupun
motivasi sebagaimana Wakil rektor 1 turun langsung
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memotivasi mahasiswa (Gambar 6.22(a)). Selain
itu, beberapa dosen ITS yang menjadi tim juri PIMNAS dan tim inti pelaksanaan PKM nasional (Gambar 22(b)) cukup banyak memberikan andil dalam
proses tumbuh kembangnya PKM di ITS. Para dosen
pembimbing ini juga banyak diundang untuk memberikan training dan membagi pengalaman dalam
proses pembinaan PKM di berbagai universitas lain
di Indonesia baik negeri maupun swasta dan menjadi
rujukan nasional. Adapun salah satu prestasi ITS di
PKM adalah menjadi juara umum di PIMNAS 26 di
Universitas Mataram tahun 2013 sebagaimana Gambar 6.23.

Gambar 6.20. kegiatan
pendukung PKM terintegrasi dengan pelatihan Paten (LPPM) dan
Gelar Karya dalam ITS
Expo
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Gambar 6.21. Perjalanan PKM
ITS dari tahun ketahun
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Gambar 6.22. (a)Pembekalan PKM oleh Wakil Rektor 1
(Prof Dr.Ing Herman Sasongko, M.Sc), Kepala LP2KHA (Dr.
Ir. Bambang Sampurno, MT) dan Kordinator Pusat Aktivitas Kemahasiswaan (Dr. Widyastuti, S.Si, M.Si), (b) juri
PIMNAS dari ITS (ki-ka), Putu Gde Ariastita ST. MT., Drs.
Bandung Arry Sanjoyo, M.Ikom, Ir., Mas Agus MardyantoME., Ph.D, Dr.Dra. Ismaini Zain M.Si.

Gambar 6.23. ITS menjadi jura umum Pekan Ilmiah Mahasiswa (PIMNAS) 26, di Universitas Mataram –
NTB , 10-13 September 2013. Juara PIMNAS merupakan salah satu Tolak Ukur “Ke-Ilmiah-an” Kampus.
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Sebagaimana telah disebutkan diatas, bahwa salah satu penilaian PIMNAS
adalah poster. Gambar 6.24 menunjukkan beberapa poster PKM ITS yang mendapatkan penghargaan baik emas (a), perak(b), maupun perunggu (c).

Gambar 6.24. Beberapa poster PKM ITS yang
mendapatkan penghargaan baik emas dan perak
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+ Kesimpulan 6B
(Program Kreativitas
Mahasiswa)
PKM merupakan program pembinaan kemahasiswaan yang terintegratif
karena mengasah kemampuan hardskill dan softskill mahasiswa secara
bersamaan. Mahasiswa yang bergabung dalam kegiatan PKM ini dapat
mengasah kemampuan di bidang keilmuan dan kompetensinya sekaligus
belajar tentang bagaimana bekerjasama, bertanggungjawab, memimpin
dan peduli kepada orang lain.

PKM merupakan wadah pembinaan mahasiswa yang bersifat massal karena
dapat melibatkan banyak mahasiswa (5 orang perkelompok) dengan jenis
PKM yang beragam sesuai bidang minat mahasiswa (penelitian, kewirausahaan, pengabdian masyarakat, teknologi, karsa cipta dan gagasan tertulis).

PKM juga telah memiliki standarisasi dari mulai pengajuan proposal,
pembuatan laporan hingga kriteria penilaian. Selain leluasa dari aspek
pendanaan, PKM juga memiliki kegiatan event kompetisi yang mendorong
semangat berkreasi dan berprestasi yaitu Pekan Ilmiah Nasional (PIMNAS)

+ Referensi
[1]. Riset Dikti. (2015). Panduan Mahasiswa Berprestasi Program Sarjana. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
[2]. Riset Dikti. (2015). Panduan Mahasiswa Berprestasi Program Diploma. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
[3]. Riset Dikti. (2015). Panduan PKM. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembelajaran dan
Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
[4]. Jamasri. (2015). Gambaran Umum Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) dan
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7.1
Kontes Robot Indonesia

Kontes Robot Indonesia (KRI) adalah kontes
robot tahunan bagi mahasiswa. Kontes yang diselenggarakan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi ini bertujuan untuk meningkatkan minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa pada
pengembangan teknologi terkini khususnya di bidang
robotika. Adapun sejarah Kontes Robot Indonesia dapat dinyatakan pada Gambar 7.1.
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Gambar 7.1. Sejarah Kontes Robot Indonesia (KRI)

Pada tahun 2013, seluruh ajang kompetisi robot ini digabungkan dan diberi nama Kontes Robot Indonesia (KRI) yang
terdiri dari 4 (empat) kategori[2]:
1. Kontes Robot ABU Indonesia (KRAI),
2. Kontes Robot Pemadam Api Indonesia (KRPAI) kategori Beroda dan
Berkaki,
3. Kontes Robot Seni Tari Indonesia (KRSTI),
4. Kontes Robot Sepak Bola Indonesia (KRSBI), kategori Robot Humanoid dan Robot Beroda.

Penjelasan berbagai hal tentang KRI dapat dilihat pada
Panduan Umum Kontes Robot Indonesia (KRI), KRAI, dll. Dalam
pelaksanaannya, pada tahun 2008 pelaksanaan KRI/KRCI ini
dipecah menjadi dua tahap, yaitu Kontes Tingkat Regional dan
Kontes Tingkat Nasional. Tim terbaik pada Kontes Tingkat Regional diundang untuk mengikuti Kontes Tingkat Nasional.
Kontes Tingkat Regional 2008 diselenggarakan di 4 (empat)
Regional, namun sejak tahun 2010, jumlah tempat pelaksanaan Kontes Tingkat Regional ditambah menjadi 5 (lima) dengan pembagian wilayah untuk setiap regional [2] sebagaimana
Gambar 7.2.
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1. Kontes Tingkat Regional 1, meliputi area Sumatera dan sekitarnya.
2. Kontes Tingkat Regional 2, meliputi area DKI Jakarta, Jawa Barat
dan sekitarnya.
3. Kontes Tingkat Regional 3, meliputi area Jawa Tengah dan Yogyakarta dan sekitarnya.
4. Kontes Tingkat Regional 4, meliputi area Jawa Timur dan sekitarnya.
5. Kontes Tingkat Regional 5, meliputi area Kalimantan dan Indonesia
Timur.

Gambar 7.2. KRI 2015 Nasional dan KRI Regional I-V
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Pada tahun 2000, anggota stasiun televisi yang
tergabung dalam Asia-Broadcasting Union (ABU) menyepakati untuk menyelenggarakan kegiatan tahunan
yang menggabungkan antara teknologi dan hiburan
berupa kontes robot handmade yang diikuti oleh perguruan tinggi dari negara angota ABU. Kontes tersebut secara umum bertujuan untuk menciptakan persaudaraan dan pertukaran kebudayaan antara negara
se-Asia Pasifik. Sedangkan tujuan khusus dari kontes
tersebut adalah untuk membangun pengetahuan,
kreatifitas, dan inovasi bagi generasi muda di wilayah
Asia Pasifik. Pada kompetisi robot ini dipertandingkan
kemampuan robot dalam menyelesaikan tugas dalam
waktu tertentu. Tema kontes selalu berubah tiap tahun menyesuaikan dengan tema kontes selalu berubah
tiap tahun menyesuaikan dengan tema kebudayaan
yang ada pada negara penyelenggara. Kontes pertama
ABU Asia-Pasifik Robot Contest atau ABU Robocon
diselenggarakan di Tokyo Jepang pada tahun 2002 kemudian berpindah secara berturut turut ke Thailand
(2003), Korea (2004), China (2005), Malysia (2006), Vietnam (2007), India (2008), dan Japan (2009). Sedangkan di tahun berikutnya bertempat di Mesir (2010),
Thailand (2011), Hongkong (2012), Vietnam (2013), dan
ABU Robocon 2014 yang diselenggarakan di India dengan mengambil tema A Salute to Parenthood. Tahun
2015, Indonesia mendapatkan kehormatan menjadi
tuan rumah pelaksana Kontes robot Internasional Asian
Broadcasting Union (ABU) ROBOCON 2015. Indonesia diwakili oleh Televisi Republik Indonesia sebagai
anggota ABU. Kontes dilaksanakan di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Yogyakarta tanggal 21-24
Agustus 2015, dengan Tema “Robominton: Badminton
Robo Games”. Dengan pelaksanaan kontes robot Internasional ini, kembali Indonesia memantapkan posisi di
mata dunia tentang kemampuan rekayasa di bidang robotika[1].
Pembinaan KRI di ITS
Pada dasarnya seluruh tim Ahli robotika ITS
menyadari bahwa pengembangan robot berkaitan dengan kepentingan industrialisasi dan tentu saja sangat
erat kaitannya dengan teknologi bukan sekedar kepuasaan bergabung atau menjuarai suatu kompetisi robot.
Keberadaan Gedung Robotika pada tahun 2010 yang
merupakan pusat pengembangan robot-robot industri menjadi bukti bahwa ITS sebagai institut teknologi
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harus memiliki ahli-ahli mekantronik yang dapat di
andalkan. Dukungan ITS terhadap perkembangan Robotika juga semakin baik, karena selain memberikan
fasilitas berupa gedung, ITS juga memberikan pendanaan penuh terhadap kegiatan Tim Robotika ITS.
Gambar 7.3 menunjukkan jumlah pendanaan yang
diberikan ITS terhadap tim Robotika ITS dari tahun ke
tahun.

Sampai saat ini, tim robot ITS telah mengikuti
semua kategori dalam kontes robot ini yaitu KRAI, KRPAI (beroda dan berkaki), KRSBI, dan KRSI. Sejak berpisah dengan PENS, tim robotika ITS telah mengembangkan jenis robot dalam berbagai kategori. Tim
pengembangan robot ITS di komandani oleh Rudy Dikairono, ST, MT, beserta tim seperti Muhtadin, ST, MT
dan UKM robotika. UKM Robotika ini berada dibawah
Lembaga Minat Bakat (LMB) ITS. Sasaran dari kegiatan-kegiatan yang ada di UKM ini tidak lain adalah
mahasiswa ITS. Ada pun tujuan dibentuknya UKM Robotika ini yaitu:
1. Menjadi organisasi yang mampu menampung minat mahasiswa dalam bidang robotika;
2. Menjadi organisasi yang mampu memajukan pengetahuan mahasiswa dalam bidang robotika;
3. Menunjang kemajuan ITS dalam bidang robotika;

Gambar 7.3. Pendanaan
tim robotika ITS dari tahun
ke tahun[3]

186
4. Menjadi organisasi yang mampu memfasilitasi lomba-lomba dalam bidang
robotika baik internal maupun eksternal institusi;
5. Mampu menunjang Tim Robot ITS baik
secara langsung maupun tidak langsung.

Ketersertaan tim robot ITS
dalam berbagai kompetisi memiliki 2
tujuan, pertama adalah mempelajari
teknik dan pengembangan terbaru
dalam dunia robotika, misalnya pada
kontes robot internasional Robocup
dan FIRA. Pada acara ini terdapat sesi
sharing pengetahuan antar tim peserta tentang teknik dan teknologi yang
digunakan oleh tim-tim robot lain.
Untuk kategori robot humanoid, tim
ITS juga bergabung di Singapore Robotic Games ke 22, karena di Indonesia
masih terbatas di KRSBI. Singapore
Robotic Games adalah kompetisi tahunan yang diadakan oleh sebuah lembaga yaitu IEEE Robotics and Automation
Society Singapore. Lembaga ini merupakan gabungan dari Institute for Technical Education, Robotic Games Society (Singapore), Nanyang Polytechnic,
Nanyang Technological University,
National University of Singapore, Ngee
Ann Polytechnic, Republic Polytechnic,
Singapore Polytechnic, Singapore Science Centre dan Temasek Polytechnic.
Pada tahun 2015 Singapore Robotic
Games akan diadakan untuk yang ke22 kalinya pada tanggal 28 -29 Januari
2015. Ada beberapa kategori dalam
kompetisi ini yaitu Open Category, Legged Robot Marathon Race, Wall Climbing Robot Competition, Pole-Balancing
Robot Competition, International Robot
Contest - Challenge Course, RC Sumo
Robot Competition,serta Autonomous
Sumo Robot Competition. Selain itu
juga terdapat Picomouse Competition
(Open, JC/ITE and Sec.Sch.), Robot Col-

ony Competition, Schools Robotic Competitions (for secondary schools), RC &
Autonomous Underwater Robot Competition, Robot Soccer Competition, dan,
Humanoid Robot Competition. Mengikuti kompetisi Singapore Robot Games
tahun 2015 merupakan salah satu langkah untuk menambah pengalaman
kompetisi robot. Dengan menambah
pengalaman tersebut maka bisa memenuhi persyaratan untuk mengikuti
kompetisi Robocon 2015 yang akan
datang. Selain itu pengalaman yang
diperoleh dapat dibagikan ke tim robot ITS yang lain dalam hal perkembangan teknologi yang digunakan saat
ini. Salah satu capaian tim robotik ITS
adalah sebagaimana Gambar 7.4.
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Gambar 7.4. (a) ITS menjadi juara dalam ajang Kontes
Robot ABU Indonesia (KRAI) 2014, (b) ITS mendapatkan 2nd Runner Up dan Best Engineering Award AsiaPacific Broadcasting Union (ABU) Robocon 2014 di
Pune, India, pada 24 Agustus 2014, dengan tema A
Salute to the Parenthood [4,5].

Langkah ini bisa dikatakan sebagai batu loncatan untuk mengikuti
Robocup 2015. memberikan peluang
bagi tim robotika ITS untuk mendapatkan transfer knowledge ilmu robotika
dengan tim-tim lain yang ikut bertanding di ABU Robocon. Kesempatan
tersebut juga memberikan peluang ITS
untuk mengukir prestasi di kancah internasional. Kontes Robot Sepak Bola
Indonesia Selain kategori KRAI adalah KRSBI. Hal ini karena sangat mengandalkan riset yang dilakukan oleh
universitas tim robot yang mengikuti

dalam bidang robotika khususnya robot humanoid. Tujuan yang kedua dari
keikutersertaan tim robot ITS dalam
berbagai kompetisi adalah memacu
dan mendorong minat mahasiswa ITS
berkaitan dengan pengembangan robot. Dalam kegiatan robotik ini, mahasiswa tidak hanya belajar tentang mekatronika namun juga belajar tentang
kerjasama, tentang tanggungjawab,
serta tentang perlunya terus belajar
dan berkembang. Adapun capaian dan
prestasi tim robotika ITS dinyatakan
pada Tabel 7.1.
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Robot yang dikembangkan oleh tim robotika sebenarnya juga bukan hanya terbatas yang
dipertandingkan di Kontes Robot Indonesia namun
juga berbagai robot seperti robot kapal (RoboBoat)
termasuk yang dipertandingkan dalam Kontes Kapal
Cepat Tak Berawak Nasional (KKCTBN) seperti Barunastra sebagaimana Gambar 7.5.

Gambar 7.5. Tim Barunastra Roboboat ITS, berhasil
meraih peringkat 3 dalam
turnamen perahu robotik,
International Roboboat
Competition, di Virginia,
Amerika Serikat, 10 Juli
2016 setelah Georgia Institute of Technology ( juara
1), dan Florida Atlantic
University di posisi ke-2.
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Adapun daftar prestasi tim robot its 2016
adalah sebagai Tabel 7.2
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+ Kesimpulan 7a
(Kontes Robot Indonesia)
Pada dasarnya seluruh tim ahli robotika ITS menyadari bahwa pengembangan robot di ITS berkaitan dengan kepentingan industrialisasi dan berhubungan langsung dengan teknologi (kompetensi keilmuan) bukan sekedar
kepuasaan bergabung atau menjuarai suatu kompetisi robot.

Keikutsertaan tim robot ITS dalam berbagai kompetisi memiliki 2 tujuan,
pertama yaitu mempelajari teknik dan pengembangan terbaru dalam dunia
robotika baik secara nasional hingga internasional. Kedua, memacu dan mendorong minat mahasiswa ITS berkaitan dengan pengembangan robot.

Dalam kegiatan robotik ini, mahasiswa tidak hanya belajar tentang mekantronika namun juga belajar tentang kerjasama, tentang tanggungjawab
dan tentang perlunya terus belajar dan berkembang.
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7.2
GEMASTIK

GEMASTIK merupakan singkatan dari
Pagelaran Mahasiswa Nasional bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi[6]. Acara tahunan ini digagas
oleh Dirjen Pendidikan Tinggi Kementrian Pendidikan
Nasional atau Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti saat ini (Logo GEMASTIK
sebagaimana Gambar 7.5 (a)). GEMASTIK dilaksanakan sejak tahun 2008 dan merupakan pagelaran berbagai kegiatan mahasiswa tingkat sarjana dan diploma dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia dalam
bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Namun pesertanya tidak harus selalu berasal dari jurusan
TIK saja. Penyelenggara GEMASTIK adalah perguruan
tinggi yang ditunjuk oleh DIKTI (secara bergiliran tiap
2 tahun sekali). Setiap pelaksanaan GEMASTIK, perlombaan yang dipertandingkan berubah ubah namun
secara umum mencakup :
1. Pemrograman,
2. Pengembangan Aplikasi Permainan,
3. Pengembangan Perangkat Lunak,
4. Data Mining,
5. Keamanan Jaringan dan Sistem Informasi,
6. Animasi,
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7. Piranti Cerdas dan Embedded System,
8. Desain User Experience,
9. Pengembangan Bisnis TIK.

Ajang lomba karya cipta TIK se-Indonesia yang
lain selain GEMASTIK adalah Indonesia ICT Award, atau
lebih dikenal dengan nama INAICTA. Kegiatan ini digagas oleh Direktorat Pemberdayaan Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kategori perlombaan juga berubah dari tahun ketahun namun secara
umum terdiri dari 15 kategori. Di kelompok Industry
Sector ada 7 kategori yakni Health, Tourism & Hospitality, Education, Micro Enterprise/SME, Research &
Development, Games, dan Animation. Sedangkan di
kelompok Student Project ada 5 kategori; Student Project: Primary (SD & SMP), Student Project: Secondary
(SMA & SMK), Student Project: Tertiary (Perguruan
Tinggi), Games (Perguruan Tinggi), Animasi (Perguruan
Tinggi). Di kelompok Society ada 3 kategori yaitu einclusion & Social Entrepreneurship, Public Services,
dan Applicative Robot. Web resmi INAICTA dinyatakan
pada Gambar 7.6(b).
Gambar 7.6. (a) Logo Gemastik dari tahun ketahun ,
(b) Web resmi INAICTA 2015
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Dalam pelaksaan GEMASTIK
maupun INAICTA di ITS, berbagai langkah dilakukan untuk pembinaannya.
Secara umum kegiatan ini diawali dengan sosialisasi kegiatan karena peserta
GEMASTIK bisa berasal dari jurusan
Matematika, Statistika, Teknik Elektro,
Teknik Fisika, dan lain-lain bukan hanya
dari Teknik Informatika atau Sistem Informasi. Tahap selanjutnya adalah penyusunan proposal, video, hingga business plan. Dari hasil seleksi, dilakukan
pembinaan untuk peserta yang lolos

tahap 1, sebagai persiapan ke tahap 2
hingga pelaksanaan GEMASTIK. Salah
satu hal yang juga sangat penting adalah bantuan dana untuk mewujudkan
prototype, software, banner, danlainlain bagi peserta yang lulus seleksi.
Juga bimbingan komunal ITS telah berpartisipasi sejak awal kompetisi ini diluncurkan. Adapun capaian GEMASTIK ITS dari tahun 2008 hingga 2015
dinyatakan pada Tabel 7.3. Gambar
7.7. menunjukkan suasana GEMASTIK
VI saat menjadi JuaraUmum 2.

Gambar 7.7. (a) ITS juara umum 1 GEMASTIK IV
(2011) dan (b) Juara Umum 2 GEMASTIK VI 2013
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Adapun finalis Gemastik 7 tahun 2014 terdiri dari 11 tim finalis sebagaimana Gambar 7.8.

Gambar 7.8. Finalis GEMASTIK 7 dari
ITS dan perolehan medali[7]

Sedangkan finalis Gemastik 8 tahun 2015 dari
ITS mengirimkan 8 tim finalis sebagaimana Tabel 7.4.
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Sedangkan juara Gemastik 8 berdasarkan perolehan medali dinyatakan pada Gambar 7.9

Gambar 7.9. peringkat perolehan medali GEMASTIK 8[7]
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+ Kesimpulan 7B
(GEMASTIK)
GEMASTIK merupakan singkatan dari Pagelaran Mahasiswa Nasional bidang
Teknologi Informasi dan Komunikasi. Merupakan pagelaran berbagai kegiatan mahasiswa tingkat sarjana dan diploma dari seluruh perguruan tinggi di
Indonesia dalam bidang TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi)

Pada dasarnya seluruh tim GEMASTIK ITS menyadari bahwa pengembangan
ICT di ITS berkaitan dengan kepentingan industrialisasi dan berhubungan
langsung dengan teknologi (kompetensi keilmuan) bukan sekedar kepuasaan
bergabung atau menjuarai suatu kompetisi ICT.

Keikutsertaan tim GEMASTIK ITS dalam berbagai kompetisi memiliki 2 tujuan,
pertama yaitu mempelajari teknik dan pengembangan terbaru dalam dunia
ICT baik secara nasional hingga internasional. Kedua, memacu dan mendorong minat mahasiswa ITS berkaitan dengan pengembangan ICT. Dalam
kegiatan GEMASTIK ini, mahasiswa tidak hanya belajar tentang ICT namun
juga belajar tentang kreativitas, tentang tanggungjawab dan tentang bekerjasama dengan orang lain.
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7.3
KJI dan KBGI
Kontes Jembatan Indonesia (KJI) dan Kontes
Bangunan Gedung Indonesia (KBGI) adalah salah satu
kompetisi bagi mahasiswa yang cukup bergengsi khususnya mahasiswa dengan bidang ketekniksipilan. KJI
telah dilaksanakan sejak 2005, sedangkan KBGI dilaksanakan sejak 2009. KJI-KBGI diadakan satu tahun
sekali dengan penyelenggara KJI-KBGI adalah perguruan tinggi yang ditunjuk oleh DIKTI[8,9]. Penyelenggara KJI/KBGI ini dari tahun ke tahun dinyatakan pada
Tabel 7. 5.
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KJI dan KBGI merupakan satu kegiatan gabungan
yang merupakan rangkaian dalam pembangunan jembatan maupun membangun gedung. KJI memperebutkan
Piala Reka Cipta Titian Indonesia dan Reka Cipta Griya Indonesia dari Menteri Pendidikan Nasional. Penilaian untuk
KJI mencakup struktur jembatan terindah, metode pelaksanaan terealistis, struktur jembatan teringan, dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) terlengkap.
Sedangkan penilaian untuk KBGI mencakup struktur bangunan gedung teringan, kekokohan bangunan terbaik,
pelaksanaan K3 dan unjuk kerja terbaik, dan waktu pelaksanaan atau pengkonstruksian tercepat[8,9]. Deskripsi
kontes Jembatan Indonesia Busur, Kontes Jembatan Indonesia Canai dan Kontes Bagunan Gedung Indonesia dinyatakan pada Gambar 7.10.

Gambar 7. 10. (a) KJI Busur, (b) KJI Canai dan (c)
KBGI, (d) Piala Reka Cipta Titian Nusantara”, diberikan untuk peraih nilai kumulatif tertinggi di KJI (e)
Piala Reka Cipta Griya Indonesia”, diberikan untuk
peraih nilai kumulatif tertinggi di KBGI

ITS telah berpartisipasi pada KJI dan KBGI ini sejak awal diluncurkan. Pembinaan KJI dan KBGI dilakukan
dalam Grup CITRA yaitu Civil ITS Tradisi Juara sebagaimana Gambar 7.11.
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Gambar 7.11. Lambang CITRA ITS

Adapun finalis ITS untuk KJI
VI (2014) Tim CT-1, dengan nama
jembatan Soera Baja kategori Baja
dan I-Team dengan nama jembatan
Luna Bridge kategori Busur. Adapun
untuk KGBI VI (2014) ITS mengirimkan tim Blessing Maranatha 2012
dengan nama bangunan Rumah Joglo
Perjuangan Surabaya untuk kategori
Bangunan. Capaian yang diperoleh
adalah Juara 1- Kategori Jembatan
Busur dan Juara 1 juara umum KBGI
VI 2014. Adapun untuk KJI 2015, para
finalis dinyatakan pada Tabel 7.6.
Tabel 7.6 Finalis KJI dan KGBI XI 2015
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Adapun capaian yang diperoleh ITS pada KJI dan KBGI 2015 adalah Juara
3 – Kategori Jembatan Baja, Juara 1 – Kategori Jembatan Canai Dingin, JUARA
UMUM KJI XI -2015 dan KBGI Juara 2. Penyerahan piala Reka Cipta Titian Indonesia
sebagaimana Gambar 7.12.

Gambar 7.12. Penyerahan Piala Reka Cipta Titian Indonesia kepada
Pak Budi Suswanto, ST, MT, Ph.D pembina KJI/KBGI ITS sebagai
Juara Umum KJI XI 2016 dan Mahasiswa ITS saat menjadi Juara 1
KJI kategori Jembatan Kayu 2011

Hingga saat ini, berbagai pengembangan dan
strategi terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas
KJI dan KBGI dari ITS seperti memperbanyak jumlah
kru teknis agar terbentuk regenerasi tim yang sudah
punya pengalaman tim untuk tahun selanjutnya.
Juga dilakukan pembinaan secara Top down melalui
Dosen/Ka Lab agar memotivasi mahasiswa untuk ikut
mendaftar. Demikian juga melalui bottom up lewat
HMJ/BEM mengajak mahasiswa untuk ikut mendaftar. Selain itu perlunya bantuan teknis untuk penyusunan proposal, video, pembuatan protrotype, material trial, maket, banner, transport dll. Serta adanya
bimbingan komunal bagi yang lolos tahap 1, sebagai
persiapan ke tahap 2. Untuk KJI dan KBGI 2016, Tim
ITS telah mengirimkan 3 tim KJI- Jembatan Canai
Dingin yaitu Tim Wirasena S-57, Tim Citra Cania dan
Tim Rasendrya. Sedangkan untuk kategori KJI- Jembatan Busur mengirimkan 5 tim yaitu Tim Aras S-57,
Tim Balakosa S-57, Tim Ivory, Tim Anjaya S-57, Tim
Janurinang S-57. Untuk KBGI dikirimkan 4 tim yaitu
Tim Acitya Danastri, Tim Asanka Anagata, Tim Danadyaksa S57 dan Tim Samagr Vijeta.
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+ Kesimpulan 7C
(KJI/KGBI)
Kontes Jembatan Indonesia (KJI) dan Kontes Bangunan Gedung Indonesia
(KBGI) adalah salah satu kompetisi bagi mahasiswa yang cukup bergengsi
khususnya mahasiswa dengan bidang ketekniksipilan.

Pada dasarnya seluruh tim KJI/KGBI ITS menyadari bahwa pengembangan
KJI/KGBI di ITS berkaitan dengan kepentingan industrialisasi dan berhubungan langsung dengan teknologi (kompetensi keilmuan) bukan sekedar kepuasaan bergabung atau menjuarai suatu kompetisi Ketekniksipilan.

Dalam kegiatan KJI/KGBI ini, mahasiswa tidak hanya belajar tentang konstruksi dan kompetensi namun juga belajar tentang kreativitas, tentang tanggungjawab dan tentang bekerjasama dengan orang lain.
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7.4
. Indonesia Energy Marathon Challange (IEMC)
atau Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE)
Persediaan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebagai sumber energi yang semakin menipis, menuntut
kita mencari solusi salah satunya dengan menciptakan
peralatan yang efisien dalam  penggunaan BBM. Seluruh perusahaan otomotif pun seolah berlomba menghasilkan produk yang mampu menghemat pemakaian
BBM ini. Demikian juga dengan mahasiswa yang dapat berpartisipasi aktif dengan mengembangkan kreatifitas untuk membuat /merekayasa alat transportasi
yang hemat bahan bakar, aman untuk dikendarai, dan
ramah lingkungan.
Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) yang dulunya bernama Indonesia Energy Marathon Challenge
(IEMC) merupakan sebuah kompetisi mobil irit bahan
bakar tingkat nasional. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa dari seluruh Universitas/ Institut/ Politeknik di
Indonesia yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh panitia. Kemampuan untuk merancang dan
membangun kendaraan yang irit, aman, dan ramah
lingkungan merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh seluruh peserta dalam kegiatan ini. Peserta
dituntut agar mampu menggunakan kreatifitasnya
dalam mewujudkan karya nyata kemudian melombakan kendaraan buatan mahasiswa tersebut dalam sebuah format kompetisi nasional antar perguruan tinggi di Indonesia. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi
solusi yang positif untuk menjawab tantangan energi
masa depan dan meningkatkan kesadaran masyarakat
untuk mendukung upaya penghematan energi.
IEMC pertama kali dilaksanakan tahun 2012,
dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) sebagai tuan rumah. ITS dipilih sebagai tuan rumah karena 2 alasan. Pertama, prestasi tim ITS yang baik dalam
kompetisi sejenis tingkat Asia, yang bernama Shell
Eco Marathon (SEM). Kedua, secara SDM dan tempat

205
lomba/ sirkuit, ITS merupakan Perguruan Tinggi yang paling siap. Ini juga
yang membuat IEMC tahun 2013 dan
2014 tetap diadakan di ITS dan Sirkuit
Kenjeran sebagai tempat lomba. Baru
kemudian di tahun 2015, tuan rumah
berpindah ke Universitas Brawijaya,
dan nama lombanya berubah menjadi
Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE).
Sementara di tahun 2016, tuan rumah
perlombaan adalah Universitas Gajah
Mada (UGM) dan tempatnya di pelataran Candi Prambanan.
Gagasan dari diadakannya
KMHE adalah adanya keinginan dari
Mendikbud saat itu (tahun 2012), yakni Prof. Muhammad Nuh, agar dalam
kompetisi SEM Asia banyak PT dari Indonesia yang turut serta dan menjadi
juara. Menjawab keinginan Mendikbud
tersebut, maka salah satu pembimbing tim ITS, yakni Dr Muhammad Nur
Yuniarto mengusulkan supaya diadakan lomba sejenis di tingkat Nasional.
Regulasi dan konsep perlombaannya
mengadopsi dari SEM, tapi pesertanya
khusus PT dari Indonesia. Diharapkan
lewat perlombaan di tingkat Nasional,
pengalaman dan jam terbang dari mahasiswa Indonesia bertambah, sehingga jauh lebih siap dalam berkompetisi
di level Asia.
Berangkat dari gagasan kedua
tokoh tersebut, maka IEMC pertama
tahun 2012 diadakan di ITS dengan
ketua panitia adalah dosen Teknik Mesin ITS, Indra Sidharta, MSc. Perlombaan tersebut berjalan dengan sukses
dan gaungnya menyebar ke seluruh
pelosok Indonesia. Sehingga di tahuntahun berikutnya, peserta KMHE tidak
hanya didominasi dari Jawa atau PTN
ternama. Namun juga diminati oleh PT
dari Sumatera, Kalimantan, serta banyak PTS yang turut serta.
Dampak positif dari pelaksanaan lomba mobil hemat energi di

tingkat Nasional sangat dirasakan oleh
tim-tim Indonesia di SEM Asia. Semenjak Shell Eco Marathon (SEM) tingkat
Asia digelar tahun 2010, tim-tim dari
Indonesia selalu ikut ambil bagian. Mulai dari hanya 4 Perguruan Tinggi (PT)
dari Indonesia yang ikut di 2010, menjadi 9 PT di 2012, hingga mencapai 18
PT yang ikut serta di tahun 2015. Hebatnya, setiap tahun SEM Asia digelar,
selalu saja ada tim dari Indonesia yang
menjadi juara Asia. Bahkan semenjak
tahun 2013 hingga 2016, tim dari Indonesia bisa dibilang mendominasi SEM
Asia, mengalahkan puluhan negara
lainnya di kawasan Asia.
Dominasi tim PT Indonesia
dalam lomba mobil hemat menemukan momennya saat Universitas Pendidikan Indonesia berhasil menjadi
Juara Dunia Driver’s World Championship (DWC) di London tahun 2016. Ini
merupakan sebuah capaian yang luar
biasa. UPI, tim dari Indonesia, berhasil
mengalahkan puluhan tim dari Eropa
dan Amerika Serikat, bahkan ada beberapa PT yang level dunia. Sedikit
banyak, capaian spektakuler UPI tersebut merupakan buah dari pelaksanaan
KMHE yang rutin tiap tahun diadakan
oleh Kemenristekdikti mulai tahun
2012 hingga sekarang sebagaimana
Gambar 7.13.
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Gambar 7.13. UPI
juara dunia SEM
2016

Tujuan dari KMHE:
a. Memberikan alternatif solusi bagi masalah energi nasional saat
ini. Solusi yang dimaksud tentu akan memberikan efek positif
dalam pengembangan kendaraan masa depan yang hemat bahan bakar dan ramah lingkungan.
b. Memberikan wadah bagi mahasiswa teknik seluruh Indonesia
untuk mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang didapat dari
bangku kuliah serta meningkatkan kreatifitas, disiplin, serta
kemampuan soft skill dan hard skill.
c. Menciptakan prototype kendaraan masa depan dengan tingkat
konsumsi bahan bakar yang rendah dan ramah lingkungan.
d. Meningkatkan kreatifitas, disiplin, serta soft skill dan hard skill.
e. Memberikan pemahaman bahwa tanggung jawab masa depan
bangsa Indonesia ada di pundak para pemuda/mahasiswa saat
ini.
Kegiatan yang dilakukan dalam IEMC mencakup 3 kegiatan yaitu :
a. Mendesain kendaraan masa depan yang hemat energi dan
ramah lingkungan;
b. Membuat kendaraan masa depan tersebut secara mandiri;

207
c. Melombakan kendaraan buatan mahasiswa tersebut dalam
sebuah format kompetisi nasional antar perguruan tinggi di
Indonesia.

Adapun kategori kendaraan yang dilombakan terbagi
menjadi dua, yaitu :
1. Prototype : kendaraan masa depan dengan desain khusus
yang memaksimalkan aspek aerodinamika untuk keperluan
lomba.
2. Urban Concept : kendaraan roda empat yang tampilannya
mirip mobil pada umumnya dan sesuai untuk berkendara di
jalanan.

Selanjutnya dalam tiap kategori tersebut masih dibagi
lagi berdasarkan bahan bakar yang digunakan, seperti:
kelas bensin, listrik, diesel, dll.

Gambar7.14. (a)Mobil Kategori Prototype,
(b)Mobil Kategori
Urban Concept

Secara umum kegiatan dalam pelaksanaan
IEMC ada 5 sub kegiatan yaitu
1. Opening Ceremony
Kegiatan ini merupakan pembukaan secara resmi atas
terselenggaranya Indonesia Energy Marathon Challenge. Kegiatan ini berupa penataan mobil-mobil peserta
di sirkuit yang kemudian dilanjutkan oleh sambutan dari
pihak DIKTI dan tuan rumah. Setelah sambutan dilakukan photo session oleh semua peserta beserta dengan
kendaraan yang akan dilombakan sebagaimana Gambar
7.15.
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Gambar 7.15. Photo
session saat Opening
Ceremony (a) IEMC
2013, (b,c) IEMC 2014

2. Scrutineering
Kegiatan ini merupakan penyeleksian mobil yang akan
dilombakan oleh peserta, mobil harus memenuhi spesifikasi sesuai dengan buku regulasi yang telah diterbitkan
sebelumnya. Setiap tim hanya boleh tiga orang yang
memasuki pos scrutineering termasuk driver. Dalam pos
scrutineering ini terbagi menjadi 2 pos yaitu pos scrutineering statis dan dinamis. Apabila ada salah satu pos
yang belum berhasil dilalui oleh peserta maka peserta
harus kembali ke paddock untuk menyesuaikan mobil
sesuai dengan buku regulasi. Apabila peserta berhasil
melalui pos scrutineering maka peserta diperbolehkan
untuk race. Gambar 7.16 menunjukkan beberapa mobil
yang lolos Scrutineerin.
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Gambar 7.16. (a)
Mobil-mobil yang
lolos Scrutineering, (b) Mendikbud
mengunjungi mobil
peserta IEMC 2013

3. Practice
Dalam kegiatan ini peserta yang lolos scrutineering pada hari pertama diperbolehkan untuk melakukan
practice sebagai latihan untuk melakukan race pada hari
kedua dan ketiga. Beberapa mobil peserta siap berlaga
sebagaimana Gambar 7.17.

Gambar 7.17. Mobil-mobil yang siap
berlaga
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4. Race

Kegiatan ini merupakan inti dari Indonesia Energy Marathon Challenge karena disinilah akan diketahui mobil mana yang mengkonsumsi bahan bakar paling
sedikit. Peraturan dalam race ini adalah mobil harus
mengelilingi sirkuit sebanyak 8 lap dengan batasan waktu tertentu, untuk kelas Urban Concept selama 30 menit
dan kelas Prototype sebanyak 26 menit. Gambar 7.18
menunjukkan mobil-mobil peserta yang antri untuk berlaga dan pembukaan race IEMC oleh Mendikbud.

Gambar 7.18. (a)
persiapan race dan (b)
Mendikbud Prof. Mohammad NUH membuka race
IEMC 2013

5. Closing Ceremony
Kegiatan ini merupakan penutup dari rangkaian
acara di mana acara ini berupa sambutan dari tamu undangan, acara hiburan, ramah tamah, dan pengumuman
pemenang hasil perlombaan sebagaimana Gambar 7.19.
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Gambar 7.19. Suasana
Closing Ceremony IEMC
2012

Adapun prestasi ITS pada KMHE 2015 adalah
1. Juara 1 Urban Diesel Award dengan capaian 175,450 Km/L oleh ITS TEAM 2
2. Juara 2 Urban Bensin Award197,200 Km/L ITS Team 3
3. Juara 2 Prototype Etanol 316 km/l ITS TEAM 5
4. Juara 2 Urban listrik 64,989 Km/Kwh Nogogeni Team 1

Adapun capaian untuk tahun 2012 hingga 2014 dinyatakan pada Tabel 7.7
hingga Tabel 7.9, sedangkan Gambar 7.19 menunjukkan suasana ketika ITS menjadi jura umum IEMC 2012.
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Kegiatan lanjutan IEMC/KMHE adalah
Shell Eco Marathon (SEM) yang dikuti oleh tim
khusus kebanggaan ITS Sapu Angin. ITS telah
mengikuti SEM Asia sejak tahun 2010. Gambar
7.21 menunjukkan tim sapu angin yang menjuarai SEM 2014 dan 2015. Adapun beberapa penghargaan yang diterima tim ITS :
1. Juara 1 “Urban Concept Combustion Category &
Urban Gasoline Fuel Award” (2010) oleh Tim Sapu
Angin 2 yang berbahan bakar bensin;
2. Juara 1 “Urban Concept Combustion Category & Alternative Diesel Award” (2011) oleh Tim Mesin ITS
4 yang berbahan FAME (fatty Acid Methyl Esther);
3. Juara 1 “Urban Concept Diesel Alternatif Award”
(2012) oleh Tim ITS Team 2 yang berbahan bakar
FAME;
4. Juara I – “Off Track Shell Helix Tribology Aawrd ”
(2013) didapat Tim ITS Team 2, Pemilihan pelumas untuk kinerja kendaraan dan penghematan
bahan bakar sesuai elemen desain yang mempertimbangkan efek tribologi;
5. Juara 1, “ Urban Concept Diesel Alternatif Award”
(2014) oleh Tim ITS team 2, berbahan bakar
FAME;
6. Juara 1, “ Urban Concept Diesel Alternatif Award”
(2015) oleh Tim ITS team 2, berbahan bakar
FAME;
7. Serta beberapa prestasi lainnya.

Gambar 7.20. ITS juara
umum IEMC 2013
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Gambar 7.21. Sapu Angin ITS Juarai Shell Eco
Marathon Asia (a) 2014 dan (b) 2015 di Filipina

+ Kesimpulan 7D
(IEMC/KMHE)

Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) atau Indonesia Energy Marathon Challenge (IEMC) merupakan sebuah kompetisi mobil irit bahan bakar tingkat nasional. Kegiatan ini diikuti oleh mahasiswa dari seluruh Universitas/ Institut/
Politeknik di Indonesia untuk merancang dan membangun kendaraan yang
irit, aman, dan ramah lingkungan.

Pada dasarnya seluruh tim IEMC/KMHE ITS menyadari bahwa pengembangan IEMC/KMHE di ITS berkaitan dengan kepentingan industrialisasi
dan berhubungan langsung dengan teknologi (kompetensi keilmuan) bukan
sekedar kepuasaan bergabung atau menjuarai suatu kompetisi mekantronika.

Dalam kegiatan IEMC/KMHE ini, mahasiswa tidak hanya belajar tentang mekantronika dan kompetensi namun juga belajar tentang kreativitas, tentang
tanggungjawab dan tentang bekerjasama dengan orang lain.
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semua saudara, saling memanusiakanlah, saling mengingatkanlah, saling menghargailah, lebih baik mati dengan kehormatan daripada hidup menanggung malu). Terus tegakkan kebenaran untuk kemaslahatan umum tanpa pandang
bulu, apapun yang terjadi sebagai sosok “Towarani”, ksatria
pemberani yang sesungguhnya.
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8.1
Pengantar
Unit kegiatan mahasiswa (UKM) adalah suatu
wadah kegiatan mahasiswa yang dibuat untuk menfasilitasi mahasiswa ITS untuk mengembangkan minat dan bakatnya. Seluruh pengelolaan dan kordinasi
UKM dilakukan oleh Lembaga Minat Bakat (LMB)
yang memiliki kedudukan yang sama dengan BEM.
LMB juga memiliki struktur organisasi, Anggaran
Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan aturan organisasi
termasuk mekanisme Pelatihan Mangerial Organisasi
(PMO). LMB juga memiliki desain tentang pembinan
Sumber Daya Manusia dan organisasi salah satunya
dibahas dalam rapat kerja sebagaimana Gambar 8.1.
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Gambar 8.1. Rapat
kerja LMB 2014/2015

Salah satu kegiatan bersama untuk UKM adalah UKM Expo yang umumnya dilakukan pada awal
semester genap bersamaan dengan rangkaian kegiatan mahasiswa baru sebagaimana Gambar 8.2.

Gambar 8.2. Suasana UKM EXPO
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8.2
Penilaian Kondisi UKM-UKM yang
ada di ITS 2015
Saat ini di ITS ada sekitar 36 UKM yang tercatat. Secara umum UKM-UKM tersebut mencakup UKM olahraga, seni, dan keilmuan. Adapun kondisi UKM yang
ada di ITS perlu dipetakan kondisi sebenarnya untuk
menentukan arah pembinaannya lebih lanjut.

Nama UKM
Waktu berdiri
Nama Pembina
Letak UKM
Tujuan			

Jumlah anggota

: UKM Merpati Putih ITS
: 02 April 1978
: Ir. Hari Subiyanto, M.Sc.
: Gedung SCC lantai 3 NO. 304
:
a. Pengembangan potensi anggota
UKM Merpati Putih ITS baik dalam
bidang organisasi maupun keilmuan PPS BETAKO Merpati Putih
b. Mencetak atlet yang berkompeten dan berdaya saing tinggi untuk
menghasilkan prestasi yang maksimal
c. Menyiapkan kader berkarakter
kuat guna keberlangsungan dan
perkembangan UKM Merpati Putih
ITS kearah yang lebih baik.
: 41 orang
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Tempat latihan
dung BAUK ITS,

: Plaza dr.Angka, SCC lt.1, Depan ge-

STRENGTH
a.Jumlah pengurus lebih banyak;
b.pengelolaan inventaris yang cukup baik untuk menunjang
kegiatan latihan dan kesekretariatan;
c.mempunyai ruang sekretariat yang memadai;
d.Pembina yang aktif dalam memberikan bimbingan.
WEAKNESS
a.Belum adanya kurikulum latihan yang sesuai dengan kalender perkuliahan;
b.Belum terlaksananya sistem kontrol yang baik terhadap kinerja pengurus;
c.Kurangnya pengembangan anggota di sisi managerial;
d.Kualitas asisten pelatih yang masih kurang;
e.Kurangnya kegiatan internalisasi bagi anggota baru;
f.Ikatan alumni yang masih belum terjalin dengan baik.
OPPORTUNITY
a.Hubungan komunikasi dengan UKM beladiri lain yang baik;
b.LMB lebih aktif dalam mengembangkan UKM;
c.Hubungan komunikasi yang baik dengan Pengurus Cabang
Merpati Putih Suarabaya;
d.Hubungan komunikasi yang baik dengan Kelompok Latihan
Merpati Putih yang lain di Suarabaya;
e.Diperketatnya aturan mengenai pengkaderan di jurusan
oleh birokrasi.
THREAT
a.Kurangnya kepedulian dari birokrasi mengenai kegiatan di
bidang minat bakat;
b.Komunikasi dengan HMJ yang kurang terjalin dengan baik;
c.Masih banyak HMJ yang belum ikhlas melepas kadernya di
UKM;
d.Semakin dekatnya AEC namun tidak diiringi dengan kesiapan anggota.
Nama UKM
Waktu berdiri
Nama Pembina
Letak UKM		
Tujuan			
			
Jumlah anggota

: ITS Billiard Community
: 11 Maret 2005
: Bieby Voijant Tangahu, S.T.,M.T.,PhD
: GOR pertamina
: Untuk mewadahi minat dan bakat
mahasiswa dalam olahraga billiard
: 60 orang
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Tempat latihan

: Heaven pool, Atlas Sport Center

STRENGTH
SDM pengurus dan anggota sangat antusias untuk pengembangan UKM
WEAKNESS
Kelengkapan penunjang organisasi seperti inventaris, masih
kurang lengkap
OPPORTUNITY
UKM masih dapat melengkapi inventarisnya dengan bantuan
IKOMA
THREAT
Masih kalah populer dengan ormawa lain, sesama UKM
ataupun HMJ, sehingga anggota tidak terlalu banyak

Nama UKM
: ITS Astronomy Club
Waktu berdiri 		
: 06 Desember 2013
Nama Pembina
: Dr. rer. nat Bintoro Anang Sub		
			agyo, M.Si
Letak UKM		
: Sekretariat Jl. Teknik Arsitektur,
			Perumahan Dosen Kampus
			
ITS Sukolilo, Blok H2, Surabaya,
			60111
Tujuan 		
: Mewadahi para pecinta astronomi
			
yang ada di kampus ITS, Surabaya
			
dan juga sebagai pelopor berdirinya
			
komunitas astronomi di kalangan ma
			hasiswa
Jumlah anggota
: 62 orang
Basecamp		
: Jl. Teknik Arsitektur, Perumahan
			
Dosen Kampus ITS Sukolilo, Blok
			H2.			
STRENGTH
a. Terbentuk dengan konsep kekeluargaan;
b. Terbentuk dengan visi yang sama.
WEAKNESS
a. Kesibukan masing-masing anggota;
b. Pengalaman organisasi di LMB.
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OPPORTUNITY
a. Memiliki hubungan baik dengan klub astronomi di luar kampus;
b. Memiliki sumber-sumber referensi berorganisasi.
THREAT
a. Berusaha memaksimalkan koneksi dengan klub-klub astronomi di luar kampus;
b. Mencari referensi lebih terhadap panduan-panduan kelengkapan organisasi.

Nama UKM
: RESIMEN MAHASISWA 802 ITS
Waktu berdiri
: 05 Oktober 1979
Nama Pembina
: Drs. Bandung Arry Sanjoyo, M.IKom
Letak UKM
: Gedung SCC lt 2
Tujuan 		:
a. Sebagai komponen cadangan sistem pertahanan Negara
b. Membentuk karakter mahasiswa
yang cinta tanah air dengan dibekali
ilmu keprajuritan
: 16 orang
Jumlah anggota
Basecamp
: Lapangan BAUK , lapangan perpus
			
takaan, area kampus.
STRENGTH		
Dukungan dari birokrasi
WEAKNESS		
Kurangnya peminat dari mahasiswa ITS sendiri
OPPORTUNITY		
Kelancaran dalam mengadakan kegiatan karena dukungan
birokrasi
THREAT
Karena kurangnya peminat, hal yang di khawatirkan adalah
masalah regenerasi pengurus
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Nama UKM
: Catur
Waktu berdiri
: 06 Februari 2007
Nama Pembina
: Dr.Yono Hadi Pramono,Meng.
: GOR PERTAMINA SEBELAH TIMUR
Letak UKM		
Tujuan 			:
a. Meraih prestasi di kejuaraa regional, nasional, internasional;
b. Menghimpun insan yang berminat
dan berbakat di bidang olahraga catur.
: 25 orang
Jumlah anggota
Basecamp 		
: Sekretariat UKM catur gor pertamina
STRENGTH
a.Aktif mengikuti turnamen
b.Terjadi komunikasi yang baik antara anggota lama dan baru
WEAKNESS
a.Terjadi seleksi alam pada anggota baru, sehingga resource
tidak terlalu banyak;
b.Sarana dan Prasarana masih kurang.
OPPORTUNITY
Wacana munculnya kaderisasi institut di tahun pertama dan
memberikan peluang sebesar besarnya bagi maba untuk berorganisasi sesuai potensinya, sehingga UKM bisa memanfaatkan resource dari maba secara penuh.
THREAT
a.Acara kaderisasi jurusan yang membuat anggota baru terhambat dalam mengikuti latihan rutin;
b.Sulit untuk menandingi universitas lain yang melakukan penjaringan atlet.
Nama UKM		
Waktu berdiri UKM
Nama Pembina UKM
Letak UKM		
Tujuan		
			
Jumlah anggota UKM
Basecamp UKM

: Musik
: 19 Agustus 2009
: Prof.Dr.Achmad Rosyadi,M.Sc.Eng
: BAPSI lt. 3
: Menaungi minat bakat dalam bidang
musik untuk seluruh mahasiswa ITS
: 69 orang
: BAPSI lt. 3

STRENGTH
a.Skill Musik mumpuni;
b.Memiliki kemampuan Event Organizing;
c.Anggota Baru terdaftar lebih dari 200.

224
WEAKNESS
a.Agenda terkadang belum berjalan teratur;
b.Sekretariat yang belum fix;
c.Belum memiliki cara untuk mempertahankan anggota.
OPPORTUNITY
a.Memiliki hubungan baik ke berbagai ormawa dan UKM di
dalam ITS;
b.Memiliki hubungan baik dengan ormawa luar ITS dan Universitas lain;
c.Banyak peminat musik di ITS.
THREAT
a.Adanya komunitas musik lain dalam ITS;
b.Musik dalam jurusan yang dibawahi himpunan dan sebenarnya menyalahi ranah;
c.Sistem pengkaderan di ITS menyulitkan anggota baru untuk
aktif UKM.

Nama UKM		
: Shorinji Kempo
Waktu berdiri
: 05 Juni 2010
Nama Pembina
: Prof. Ir. Eko Budi Djatmiko, M.Sc.,
			Ph.D
Letak UKM
: Gedung SCC ITS lantai 2 ruang 205
Tujuan 			
: Membentuk kenshi ITS sebagai prib
			
adi yang kuat dan tangguh sesuai fal
			
safah kempo, mempererat tali persau
			
daraan antar anggota shorinji kempo
			
ITS dan mengembangkan jiwa bushi
			
do pada kenshi ITS.
Jumlah anggota
: 18 orang
Tempat latihan
: Bapsi, Plasa dr. Angka, sekre
STRENGTH
a. Prestasi ITS sebagai tuan rumah kejuaraan nasional antar
kota shorinji kempo setiap tahun;
b. Kempo ITS selalu aktif mengikuti kejuaraan setiap tahun;
c. nJumlah anggota baru yang direkrut dalam UKM expo selalu
melampaui target.
WEAKNESS
Kurangnya jumlah anggota yang memprioritaskan untuk
mengurus organisasi UKM.
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OPPORTUNITY
a. Hubungan yang baik dengan Perkemi Surabaya, pembina
UKM serta alumni;
b. Jumlah kenshi (praktisi shorinji kempo) Indonesia terbanyak no 2 sedunia setelah Jepang;
c. Jawa Timur merupakan salah satu provinsi dengan kenshi
yang paling berprestasi di Indonesia.
THREAT
a. Kalah saing dengan UKM lain;
b. Jumlah kucuran dana yang tak sesuai harapan proker;
c. Hal-hal lain di luar nalar yang mungkin terjadi.

Nama UKM		
: Teater Tiyang Alit ITS
Waktu berdiri 		
: 30 Agustus1996
Nama Pembina
: Soleha S.Si, M.Si
Letak UKM
: Gedung SCC lt.1
Tujuan			
: Memberikan wadah berekspresi dan
			
berorganisasi bagi mahasiswa ITS
			
yang memiliki ketertarikan dan berpo
			
tensi di dunia seni, khususnya bidang
			teater.
Jumlah anggota
: 48 orang
Tempat latihan
: Gd. SCC lt.1 / Halaman Gd. UPMB /
			
Teras Perpustakaan ITS / Halaman
			
Parkir depan BNI / Halaman parkir
			depan BAUK
STRENGTH
a. UKM teater tiyang alit pada saat ini merupakan new generation yang ke-8 (pada saat saya pimpin);
b. Pada dasarnya kegiatan yang dikakukan adalah berdasarkan
keinginan dari pelakunya, dimana para pekerja seni kampus
ITS lebih mengedepankan proses berteater ala mahasiswa
untuk membentuk rasa kekeluargaan serta adanya bentuk
kegiatan rutin yang tidak diadakan oleh teater-teater lain di
surabaya maupun jawa timur.
WEAKNESS
Dalam beberapa jangka waktu terakhir, Teater Tiyang Alit ITS
ini memiliki kekurangan yang masih kurang bisa diminimalisir,
yakni adanya “proses instant” atau kendala berupa jangka waktu berproses yang dirasa terlalu singkat. adanya kendala seperti jam malam berkegatan menjadikan faktor pemicu adanya
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proses instant tersebut.
OPPORTUNITY
a. Teater Tiyang Alit ini sangat berpeluang menjadi UKM Teater
berskala nasional dengan adanya link berunjuk diri dihadapan
teman-teman UKM se-nusantara yang dimulai sejak pada tahun 2011, yakni pada festival mahasiswa nasional yang ke-5
di Palembang.
b. Situasi dan kondisi ini sangat memungkinkan bahwa Teater
Tiyang Alit berkembang dan memiliki jaringan yang luas di
masa yang akan datang.
THREAT		
Salah satu ancaman dalam berorganisasi, khususnya berteater
kampus adalah masa waktu berkuliah mahasiswa yang konon
katanya untuk S1 maksimal 5 tahun. Hal ini dirasa menjadi
momok tersendiri bagi para calon anggota baru meskipun tidak
sedikit dari para anggota aktif Teater Tiyang Alit lulus dengan
wajar (untuk S1 - 4 tahun dan untuk D3 - 3 tahun).

Nama UKM		
: UKTK Rara Kananta ITS
Waktu berdiri
: 01 Mei 1970
Nama Pembina
: Ir. Heri Supomo, M.Sc
Letak UKM
: Gedung SCC Lantai 1 Ruang 106 Kam
			pus ITS Surabaya
Tujuan 		
: UKTK Rara Kananta ITS ini bertujuan
			
utuk membina kesadaran serta men			
umbuhkan kecintaan mahasiswa
			
dalam melestarikan dan mengem
			
bangkan seni budaya khususnya di bi
			
dang seni tari baik tradisional maupun
			
modern dan di bidang seni karawitan
Jumlah anggota
: 53 orang
Tempat latihan
: Gedung SCC Lantai 1 Ruang 106 Kam
			pus ITS Surabaya
STRENGTH
a. UKTK terdiri dari tiga divisi yang membuat ciri khas tersendiri bagi UKTK;
b. Anggota antar divisi sudah cukup mengenal dan juga akrab;
c. Anggota baru mendukung proker yang ada;
d. Hubungan pengurus dengan anggota sudah cukup baik;
e. Hubungan antar pengurus cukup baik;
f. Pengurus dan anggota sudah mengadakan internalisasi;
g.Keberadaan sekretariat cukup strategis.
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WEAKNESS
a.Beberapa anggota baru yang aktif ada yang akan melanjutkan
untuk menjadi bagian dari organisasi lain seperti Himpunan,
serta kepanitiaan acara di ITS;
b.Beberapa anggota masih banyak yang susah membagi waktu
untuk latihan;
c.Belum ada suatu hal yang mengikat bagi anggota terhadap
UKTK;
d.Belum terbuatnya AD/ART, GBHK, PPSDM dalam UKTK;
e.SOP yang dibuat kurang ketat dan belum dijalankan secara
maksimal;
f.Tidak ada silabus latihan dalam divisi;
g.Penyampaian informasi hanya terbatas melalui media sosial
saja;
h.Kondisi peralatan untuk latihan sudah cukup tua sehingga
kurang menarik;
i.Tidak ada fasilitas tempat latihan khusus sehingga saat latihan
cukup mengganggu bagi UKM lain.
OPPORTUNITY
a.Adanya dukungan dari LMB terkait pembuatan website UKTK;
b.Job yang ada dapat membantu income UKTK;
c.Hubungan dengan Alumni sudah mulai terjalin dengan baik;
d.Alumni siap mendukung semua kegiatan dari UKTK;
e.Pihak Birokrasi cukup memotivasi kepada UKTK untuk lebih
berprestasi;
f.Kegiatan UKTK sudah mulai mendapat perhatian dan dukungan
dari pihak birokrasi;
g.Pengurus banyak yang sebelumnya telah berkesempatan untuk belajar di Ormawa lain (Staff Hima, Magang di Hima, Staff
LMB dsb);
h.Beberapa anggota merupakan lulusan sanggar
THREAT
a.Kegiatan orientasi mahasiswa baru dari jurusan cukup mengikat dan membatasi gerak mahasiswa baru di UKM;
b.Belum ada dukungan dari pihak Birokrasi terkait pengadaan inventaris sebagai penunjang latihan, perfom serta kelengkapan
kesekretariatan;
c.Keberadaan pelatih belum ada secara merata pada ketiga divisi;
d.Adanya job membuat latihan menjadi terfokus untuk persiapan
pada job tersebut dan latihan rutin terkadang terabaikan;
e.Hubungan yang terjalin dengan instansi luar belum ada keberlanjutan yang jelas;
f.Keberadaan UKTK belum banyak diketahui oleh civitas yang
ada di ITS sendiri;
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Nama UKM
: ITS Badminton Comunity (IBC)
Waktu berdiri
: 09 Februari 2007
Nama Pembina
: Thomas Ari K, S.Sn, MT
Letak UKM		
: Di GOR Bulutangkis ITS
Tujuan 		
: Hal ini dikarenakan tidak adanya wa
			
dah bagi mahasiswa yang gemar bulu
			
tangkis, maka terciptalah usulanuntuk
			mendirikan UKM ini.
Jumlah anggota
: 200 orang
Tempat latihan
: GOR Bulutangkis ITS
STRENGTH
kekeluargaan yang di ciptakan di UKM ini sangat kental sehingga dapet menyatukan orang berbagai background jurusan
yang berbeda
WEAKNESS
kurangnya relasi dengan dosen dosen yang gemar bulutangkis
juga
OPPORTUNITY
membangun relasi yang baik dengan para akademika
THREAT
tantangan dari UKM IBC ialah prestasi karena SDM yang dimiliki ITS tidak mampu bersaing dengan atlit-atlit yang ada di
universitas lain di seluruh indonesia

Nama UKM
: Cinta Rebana
Waktu berdiri
: 09 September 2009
Nama Pembina
: Drs. Wahyuddin, M.Ei
Letak UKM
: SCC 306 (ITS)
Tujuan 		
: Melestarikan budaya bangsa yaitu
			seni rebana Al Banjari
Jumlah anggota
: 70 orang
Tempat latihan
: SCC 306 (ITS)
STRENGTH
Dengan jumlah anggota yang cukup banyak dan dengan
prestasi yang sudah banyak di raih.
WEAKNESS
Kurangnya profesionalitas dalam berorganisasi berdampak
juga terhadap keaktifan anggota.
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OPPORTUNITY
Mengenalkan seni rebana Al Banjari kepada semua civitas
akadenika ITS terutama yang berasal dari luar daerah sehingga seni rebana bisa dikenal lebih luas.
THREAT
Orang-orang yang kurang sepaham dengan cinta rebana.

Nama UKM		
: Sepakbola ITS
Waktu berdiri
: 05 Mei 1998
Nama Pembina
: Ir. Mudji hermana
Letak UKM		
: Jalan Teknik Mesin Komplek Stadion
Tujuan 		
: Melestarikan budaya bangsa yaitu
			seni rebana Al Banjari
Jumlah anggota
: 650 orang
Tempat latihan
: Jalan Teknik Mesin Komplek Stadion
STRENGTH
Sepakbola dan futsal merupakan olahraga yang populer dan
banyak diminati hampir semua kalangan, punya fasilitas menunjang, punya skret yang enak buat rapat
WEAKNESS
Kesilitan mendapatkan uang untuk membayar pelatih, kesulitan mendapat dana buat ikut tournament, kssulitan dana buat
mengadakan event, skret yang jauh dari keramaian dan tdk
terjangkau wifi
OPPORTUNITY
Dapat menghasilkan prestasi dibidang futsal maupun sepakbola
THREAT
Yang datang latihan semakin berkurang
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Nama UKM		
Waktu berdiri
Nama Pembina
Letak UKM		

: PLH SIKLUS ITS
: 01 Mei 1988
: Ir. Mas Agus Mardyanto, ME.PhD
: Sekretariat PLH SIKLUS ITS, Gedung
SCC Lantai 1, ITS Surabaya
Tujuan 		:
a. Mengembangkan wawasan anggota yang berkaitan dengan Lingkungan Hidup;		
b. Mengembangkan kemampuan ang
gota dalam penerapan teknologi
yang berkaitan dengan pengelolaan
dan pelestarian Lingkungan Hidup;
c. Berperan serta secara aktif
dan positif dalam pengabdian
masyarakat yang berkaitan dengan
pengelolaan dan pelestarian Lingkungan Hidup.
: 84 orang
Jumlah anggota
Tempat latihan
: Sekretariat PLH SIKLUS ITS, lapa
ngan wall, teras belakang SAC, teras
			BAUK.
STRENGTH
a.Hubungan baik antar pengurus;
b.Logistik memadai untuk menunjang kegiatan di organisasi;
c.Adanya upaya pengurus dalam mengajak anggota penuh non
pengurus maupun anggota luar biasa dalam kontribusi ke beberapa program kerja;
d.Fasilitas memadai untuk menunjang kebutuhan keseharian
organisasi;
e.Program kerja banyak yang menyentuh masyarakat.
WEAKNESS
a.Minat mahasiswa terhadap kegiatan ormawa makin menurun;
b.Internalisasi yang diadakan pengurus kurang merata;
c.Kurang aktif dalam kegiatan yang diselenggaraka UKM atau
kegiatan lain;
d.Pengurus tidak patuh terhadap peraturan dan kesepakatan;
e.Kurangnya sifat disiplin anggota.
OPPORTUNITY
a.Terdapat beberapa kegiatan yang berkaitan dengan pengenalan UKM kepada mahasiswa baru;
b.Birokrasi dan ikoma mendukung setiap kegiatan yang ber-
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hubungan dengan keminat bakatan;
c.Alumni bekerja di perusahaan besar;
d.Banyak perusahaan yang mendukung kegiatan di sektor lingkungan hidup;
e.Memiliki hubungan baik dengan pihak eco campus;
f.Ketua LMB 2015/2016 berasal dari PLH SIKLUS ITS;
g.Kebijakan pemerintah Indonesia yang bayak mendukung
sektor lingkungan hidup.
THREAT
a.Tuntutan sistem birokrasi yag dianggap mempersulit;
b.SIKLUS kurang memiliki hubungan dg organisasi sejenis;
c.Cara pikir calon mahasiswa megarah ke study oriented;
d.Beban akademik yang semakin meningkat di internal;
e.Dana yang diberikan oleh birokrasi tidak mampu mengakomodir seluruh kebutuhan dalam satu kepengurusan.

Nama UKM		
: Lembaga Pers Mahasiswa Satu Ko
			song ITS
Waktu berdiri
: 10 Desember 1999
Nama Pembina
: Arief Abdurahman
Letak UKM
: SCC Lt. 3 No. 301
Tujuan 		
:Mempunyai peran sebagai media
			
penguatan wacana, media transfor
			
masi nilai dan informasi serta sebagai
			
media komuniaksi antar mahasiswa.
			
Mewadahi minat dibidang jurnalistik
			serta penulisan.
Jumlah anggota
: 60 orang
: SCC
Tempat latihan
STRENGTH
Branding & sejarah LPM yang sudah kuat.
WEAKNESS
Finansial, penguatan posisi dibanding dengan keberadaan media informasi lain serta hubungan dengan pihak birokrasi yang
akan selalu panas. Minim prestasi dibidang kepenulisan.
OPPORTUNITY
Tidak ada media lain yang punya fungsi social control dan banyak mahasiswa yang minat dibidang diskusi serta kepenulisan
THREAT
Keberadaan media informasi atau kelompok lain yang bergerak dibidang yang sama.
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Nama UKM		
: UKM Karate-do ITS
Waktu berdiri
: 31 Agustus 1973
Nama Pembina
: Ir. Imam Rochani, M.Sc
Letak UKM		
: Gedung olahraga kavling 5
Tujuan 		:
a. Menaungi, mengkoordinasikan dan
membina karateka yang ada di ITS;
b. Memajukan karate-do sebagai olah
raga seni beladiri untuk memupuk
kepribadian luhur setiap anggota;
c. Mengabdikan diri untuk memajukan bangsa dan negara.
: 34 orang
Jumlah anggota
Tempat latihan
: Plasa dr angka dan gedung olahraga
			kavling
STRENGTH
a. Menerima segala aliran karate yg dinaungi FORKI;
b. Sarana latihan lumayan mencukupi;
c. Kekeluargaan yang terasa dengan alumni yang masih di karate.
WEAKNESS
a. Ppsdk tidak berjalan dengan baik sehingga kaderasasi tidak
berjalan;
b. Internalisasi terhadap anggota baru kurang;
c. Masih terjadi kecanggungan antar angkatan.
OPPORTUNITY
Beladiri yang memiliki banyak peminat baik peminat baru
maupun lama.
THREAT
Kurangnya pelatih untuk kejuaraan.

Nama UKM		
: Flag Football ITS
Waktu berdiri
: 20 September 2013
Nama Pembina
: Bapak Haryo Dwito Armono S.T.,M.
			Eng,Ph.D.
Letak UKM		
: Gedung olahraga kavling 5
Tujuan 		
: Menjadi wadah bagi mahasiswa ITS
			
yang memiliki minat dan bakat dalam
			
olahraga Flag Football ITS.
Jumlah anggota
: 40 orang
Tempat latihan
: Taman Alumni
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STRENGTH
Mempunyai anggota anggota dengan skill yg tinggi dan memiliki potensi dalam olahraga flag football
WEAKNESS
a. Kurangnya komitmen dari semua anggota Flag Football
yang sudah ada;
b. Kurang nya SOB antar anggota;
c. Kurangnya pemahaman pengurus dalam bidang administrasi.
OPPORTUNITY
a. Menjadi poros dari perkembangan olahraga Flag Football di
Universitas daerah Jawa Timur;
b. Memiliki talenta-talenta yang berbakat;
c. Dapat bersaing dalam turnamen tingkat nasional.
THREAT
a. banyak universitas lain yang mulai berkembang juga dan
bertujuan melampaui ITS maupun UNPAD sebagai finalis tahun yang lalu;
b. Anggota hilang-hilangan.

Nama UKM		
: PSHT
Waktu berdiri
: 16 Juli 2003
Nama Pembina
: Dr.rer.nat.Triwikantoro, M.Sc
Letak UKM
: SCC Lantai 1 no.101
Tujuan 		
: untuk mengembangkan potensi diri
			
anggota, dari segi kesenian, olah
			
raga, hobbi, minat, kerokhanian dan
			
persaudaraan, sehingga akan mampu
			
memberikan nilai lebih pada maha
			
siswa untuk memunculkan aura krea
			
tivitas dalam dirinya dan berpresta
			di bidangnya.
Jumlah anggota
: 30orang
Tempat latihan
: Sekretariat di SCC, Plasa dr. Angka
STRENGTH :
a. Banyak warga PSHT (yang sudah disahkan menjadi anggota
PSHT) di ITS;
b. Sekretariat dan peralatan latihan yang memadai;
c. Dukungan dari Pembina.
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WEAKNESS :
a. Belum adanya AD/ART yang jelas;
b. Belum ada pelatih untuk mencetak atlet yang baik;
c. Kesibukan kuliah membuat anggota UKM putus di tengah
jalan;
d. Kurangnya penggiat organisasi di UKM;
e. Kurangnya pendanaan saat mengikuti/ mengadakan suatu
kejuaraan.
OPPORTUNITY :
a. Banyak kejuaraan untuk menyalurkan prestasi baik di tingkat Regional, Nasional, dan Internasional;
b. Dukungan dari saudara2 PSHT dari luar ITS.
THREAT :
a. Nama PSHT kurang baik di masyarakat (karena kebanyakan
perguruan silat sering berkelahi) padahal di Institut kita mengutamakan prestasi
b. Kurang koordinasi dengan PSHT Cabang Surabaya karena
siswa PSHT ITS semakin berkurang

Nama UKM
: Maritime Challenge
Waktu berdiri
: 18 Agustus 2006
Nama Pembina
: Prof.Ir.Daniel M. Rosyid PhD.
Letak UKM
: Gedung SCC lt.dasar
Tujuan 		:
a.Menanamkan kembali kecintaan
akan dunia bahari kepada mahasiswa ITS pada khususnya dan para
pemu
da-pemudi Indonesia
pada umumnya;		
b. Mengembangkan pribadi dan menanamkan semangat petualangan
bahari kepada mahasiswa ITS pada
khususnya dan para pemuda-pemudi Indonesia pada umumnya dalam
bentuk tantangan bahari;
c. Mengembangkan ketrampilan
kepelautan pemuda-mahasiswa
Indonesia;		
d. Mengembangkan ketrampilan
sosial dan budaya para pemuda
mahasiswa Indonesia dalam rangka
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Jumlah anggota
Tempat latihan
			

membangun masyarakat global
yang saling menghormati;
e.Mengenalkan kebudayaan maritim
Indonesia kepada dunia internasional;
f.Mengembangkan kerjasama nasional dan internasional dalam bidang
maritime.
: 85 orang
: Sekretariat UKM, Stadion ITS, desa
kenjeran, Kenpark, taman prestasi

STRENGTH
Analisa kekuatan dari UKM yang saya pimpin ialah rasa kekeluargaan
WEAKNESS
Menghilangkan rasa ego dalam setiap anggota
OPPORTUNITY
Tidak ada
THREAT
Sejauh ini belum ada ancaman
Nama UKM		
: UKM Kendo ITS
Waktu berdiri
: 5 Januari 2008
Nama Pembina
: Dedi Budi Purwanto, S.T.,M.T..
Letak UKM		
: GOR Badminton ITS
Tujuan 		
: Untuk memfasilitasi mahasiswa ITS
			
yang mempunyai minat dalam bladiri
			kendo
Jumlah anggota
: 20 orang
Tempat latihan
: Plaza Dr. Angka ITS
STRENGTH
a. Merupakan beladiri yang unik (memakai pedang);
b. Langsung dari Jepang (Sensei, peralatan-peralatan);
c. Merupakan beladiri yang aman (karena memakai peralatan
pengaman, tidak full body contact).
WEAKNESS
a. Anggota cenderung sedikit;
b. Latihan di ITS masih belum maksimal (karena tidak ada sensei yang mengajar di ITS);
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c. UKM Kendo ITS belum memiliki AD/ART.
OPPORTUNITY :
a. Belum banyak UKM kendo di universitas di Indonesia (hanya beberapa saja, di Surabaya saja hanya ITS yang memiliki
UKM Kendo);
b. Untuk turnamen terbilang belum begitu banyak (kesempatan juara bisa lebih besar);
c. Karena langsung dari Jepang, banyak kemungkinan orangorang yang tertarik dengan budaya Jepang bisa tertarik ke
UKM Kendo.
THREAT :
a. Perlengkapan kendo cenderung mahal (shinai, hakama, gi,
bogu);
b. Tempat latihan dojo jauh ( tempat di Ketintang);
c. Biaya sewa dojo mahal (dikenakan biaya setiap bulan/orang).

Nama UKM		
: Kelatnas Indonesia Perisai Diri ITS
Waktu berdiri
:
Nama Pembina
:
Letak UKM
: SCC lt 3
Tujuan 		
: Untuk memfasilitasi mahasiswa ITS
			
yang mempunyai minat dalam bladiri
			Perisai Diri
Jumlah anggota
: 20 orang
Tempat latihan
: Plaza Dr. Angka ITS
STRENGTH
a. Merupakan beladiri yang unik (tangan kosong hingga memakai peralatan)
b. Merupakan beladiri yang aman (karena memakai peralatan
pengaman, tidak full body contact)
WEAKNESS
a. Anggota cenderung sedikit
b. Latihan di ITS masih belum maksimal
OPPORTUNITY
belum banyak UKM Perisai Diri di universitas di Indonesia
THREAT
a. Banyak UKM/persatuan tentang bela diri silat yang lain
b. Banyak UKM bela diri selain silat yang ada di ITS
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8.3
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah
Tangga LMB dan Manajemen Organisasi.
Adapun anggaran dasar, Anggaran Rumah Tangga
maupun Manajemen Organisasi LMB sebagai payung
UKM-UKM di ITS di jelaskan sebagaimana dibawah ini.

ANGGARAN DASAR
LEMBAGA MINAT BAKAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMPER
SURABAYA TAHUN 2015
BAB I
KETENTUAN UMUM
NAMA, LAMBANG, TEMPAT, DAN KEDUDUKAN
Pasal 1
Nama
Organisasi ini bernama Lembaga Minat Bakat Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut LMB ITS adalah lembaga mahasiswa yang menaungi
aktivitas kemahasiswaan ITS dalam bidang minat dan bakat di ITS.
Pasal 2
Lambang

Pasal 3
Tempat dan Kedudukan
LMB ITS bertempat dan berkedudukan di Kampus Institut Teknologi Sepuluh
Nopember Surabaya.
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BAB II
UNIT KEGIATAN MAHASISWA ITS
Pasal 4
Unit Kegiatan Mahasiswa Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya yang
selanjutnya disebut UKM ITS adalah organisasi kemahasiswaan yang berada dalam
naungan LMB ITS di lingkup institut yang berfungsi sebagai wadah dan sarana mahasiswa untuk melaksanakan dan mengembangkan kegiatan ekstrakulikuler dalam
bidang minat dan bakat.
BAB III
KEKUASAAN
Pasal 5
1.Kekuasaan LMB ITS berada di tangan seluruh UKM ITS.
2.Hubungan LMB ITS dengan UKM ITS bersifat koordinatif.
Pasal 6
Musyawarah Tahunnan LMB ITS
Musyawarah Tahunan Lembaga Minat Bakat Institut Teknologi Sepuluh Nopember
yang selanjutnya disebut MUSTA LMB ITS merupakan forum musyawarah yang terdiri dari seluruh UKM ITS dan dilaksanakan melalui mekanisme Dewan Presidium
LMB ITS.
Pasal 7
Musyawarah Tahunan Luar Biasa LMB
1. Musyawarah Tahunan Luar Biasa Lembaga Minat Bakat Institut Teknologi Sepuluh
Nopember yang selanjutnya disebut MUSTALUB ITS merupaka suatu forum musyawarah yang terdiri dari seluruh UKM ITS dan dilaksanakan melalui mekanisme Dewan Presidium LMB ITS, yang memiliki kedudukan setingkat dengan MUSTA LMB ITS.
2. MUSTALUB LMB ITS diselenggarakan apabila terjadi hal-hal khusus.
Pasal 8
Sidang LMB ITS
1. Sidang LMB ITS merupakan suatu forum musyawarah tinggi LMB ITS.
2. Sidang LMB ITS dilaksanakan 2 kali dalam 1 periode kepengurusan.
3. Sidang LMB ITS diselenggarakan oleh Ketua LMB ITS beserta fungsionaris.
Pasal 9
Rapat Dewan Presidium LMB ITS
Rapat Dewan Presidium ITS merupakan suatu forum musyawarah rutin dewan
presidium LMB ITS.

BAB IV
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DEWAN PRESIDIUM LMB ITS
Pasal 10
Dewan Presidium LMB ITS adalah Presidium UKM ITS dan Ketua LMB ITS.
Pasal 11
Presidium UKM ITS
1. Presidium UM ITS terdiri dari ketua – ketua UKM di ITS.
2. Apabila Ketua UKM yang bersangkutan berhalangan, dapat menunjuk perwakilan
dari UKM bersangkutan untuk menggantikannya dan dibuktikan dengan surat kuasa.
Pasal 12
Ketua LMB ITS
1. Ketua LMB ITS adalah Pimpinan Tertinggi Dewan Presidium LMB ITS.
2. Ketua LMB ITS dipilih langsung oleh Presidium UKM ITS dalam MUSTA LMB ITS
dengan masa jabatan satu periode.
3. Ketua LMB ITS tidak diperbolehkan merangkap jabatan di organisasi di lingkungan
ITS.
BAB V
MEKANISME SISTEM KONTROL UKM ITS
Pasal 13
1. UKM ITS akan dikatakan sehat apabila memenuhi ketentuan dalam mekanisme
sistem kontrol UKM ITS.
2. Mekanisme sistem kontrol UKM ITS diahas pada Pedoman Umum Pelaksanann
dan Pengembangan Organisasi.
3. Evaluasi sistem kontrol pada UKM dibahas pada Sidang LMB ITS dan MUSTA LMB
ITS.
BAB VI
ATURAN PERALIHAN
Pasal 14
Seluruh peraturan yang berkaitan dengan LMB ITS, masih berlaku hingga diberlakukan peraturan yang baru menurut MUSTA LMB ITS.

240
ANGGARAN TUMAH TANGGA
LEMBAGA MINAT BAKAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA TAHUN 2015
BAB I
KETENTUAN UMUM
NAMA, LAMBANG, DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1
Nama
Sudah jelas
Pasal 2
Lambang

Penjelasan Lambang
1.4 sisi dalam persegi panjang pada tulisan LMB melambangkan 4 bidang UKM di
LMB ITS dan 4 peran fungsi mahasiswa dalam kegiatan minat bakat.
2.Warna merah melambangkan semangat perjuangan Sepuluh Nopember.
3.Warna putih melambangkan kesatuan UKM ITS dalam MMinat Bakat.
4.Warna biru melambangkan warna kebanggan ITS.
5.Tulisan LMB dengan garis bawah melambangkan penegasan posisi LMB ITS di KM
ITS.
6.Tulisan ITS melambangkan bahwa LMB ITS berkedudukan di kampus ITS.
7.Tulisan Lembaga Minat Bakat Institut Teknologi Sepuluh Nopember menjelaskan
nama dari organisasi ini.
BAB II
UNIT KEGIATAN MAHASISWA ITS
Pasal 3
UKM ITS wajib mematuhiketetapan-ketetapan MUSTA LMB ITS, hasil siding LMB
ITS dan Surat Keputusan Ketua LMB ITS yang direkomendasikan oleh rapat dewan
presidium LMB ITS.
Pasal 4
Ketua UKM ITS dipilih dan bertanggung jawab langsung kepada anggota UKM ITS
yang bersangkutan melalui mekanisme internal masing-masing UKM ITS.
Pasal 5
Keanggotaan UKM ITS berasal dari mahasiswa ITS yang selanjutnya disebut
anggota UKM ITS.
Pasal 6
Tiap – tiap UKM ITS mempunyai wewenang penuh dalam mengatur rumah tangga
organisasinya sendiri.
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BAB III
KEKUASAAN
Pasal 7
Kekuasaan LMB ITS dilaksanakan melalui mekanisme Dewan Presidium LMB ITS
dalam Musyawarah Tahunan LMB ITS dan Sidang LMB ITS.
Pasal 8
Musyawarah Tahunan LMB ITS
1.MUSTA LMB ITS diselenggarakan sekali dalam satu periode kepengurusan.
2.MUSTA LMB ITS diselenggarakan oleh Ketua LMB ITS bersama fungsionarisnya.
3.MUSTA LMB ITS mempunyai tugas dan wewenang :
a.Memutuskan tata tertib MUSTA LMB ITS.
b.Meninjau dan menetapkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan
Pedoman Umum Pelaksanaan dan Pengembangan Organisasi.
c.Menyampaikan laporan kegiatan UKM ITS selama 1 periode kepengurusan.
d.Laporan pertanggung jawaban Program Kerja LMB ITS yang telah dilaksanakan
selama 1 periode kepengurusan.
e.Memilih dan mengangkat Ketua LMB ITS.
f.Membahas dan menetapkan calon UKM ITS menjadi UKM ITS.
g.Membahas dan menetapkan status UKM sehat, sakit, dan dibekukan.
h.Menetapkan hal-hal lain yang dianggap perlu.
4.Peserta MUSTA LMB ITS terdiri dari peserta penuh, peserta peninjau, dan peserta
umum.
a.Peserta penuh adalah peserta yang mempunyai hak suara dan hak bicara yang
terdiri atas Dewan Presidium LMB ITS.
b.Peserta peninjau adalah peserta yang mempunyai hak bicara yang terdiri atas
satu orang utusan dari masing-masing UKM di ITS dan fungsionaris LMB ITS.
c.Peserta umum adalah peserta yang tidak mempunyai hak suara dan hak bicara
yang berasal dari anggota UKM ITS yang direkomendasikan oleh pimpinan UKM
tersebut, Tim AdHoc, Tim Suksesi, Penanggung Jawab MUSTA LMB ITS, dan para
undangan.
d.Peserta umum dapat memperoleh hak bicara atas kesepakatan forum Dewan
Presidium MUSTA LMB ITS.
Pasal 9
Musyawarah Tahunan Luar Biasa LMB ITS
1. MUSTALUB LMB ITS diselenggarakan oleh Presidium UKM ITS dan/atau Ketua LMB
ITS.
2. MUSTALUB LMB ITS dapat dilaksanakan jika disetujui lebih dari setengah jumlah
total UKM ITS yang ber status sehat.
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Pasal 10
Sidang LMB ITS
1. Sidang LMB ITS bertugas :
a. Memutuskan tata tertib Sidang LMB ITS.
b. Mengadakan evaluasi tahap pelaksanaan Program Kerja LMB ITS yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 4 bulan.
c. Membahas Program Kerja LMB ITS untuk masa 4 BULAN KEDEPAN.
d. Menyampaikan laporan keorganisasian UKM ITS yang disampaikan oleh presidium UKM ITS.
e. Membahas pelaksanaan sistem control UKM ITS.
f. Membahas hal-hal lain yang dianggap perlu.
2. Peserta Sidang LMB ITS terdiri atas peserta penuh, peserta peserta peninjau, dan
peserta umum.
a. Peserta penuh mempunyai hak suara dan hak bicara terdiri dari Dewan Presidium LMB ITS.
b. Peserta peninjau hanya mempunyai hak bicara, terdiri dari seorang utusan anggota UKM ITS dan staf-staf LMB.
c. Peserta umum adalah peserta dari luar peserta penuh dan peninjau yang tidak
punya hak suara dan hak bicara yang berasal dari utusan masing-masing UKM yang
direkomendasikan oleh ketua UKM dan para undangan.
d. Peserta umum dapat memperoleh hak bicara atas kesepakatan forum siding
LMB ITS.
Pasal 11
Rapat Dewan Presidium LMB ITS
1. Rapat Dewan Presidium LMB ITS merupakan hak prerogrative Ketua LMB ITS.
2. Rapat Dewan Presidium LMB ITS dapat merekomendasikan kepada ketua LMB ITS
untuk dikeluarkan Surat Keputusan Ketua LMB ITS.
BAB IV
DEWAN PRESIDIUM LMB ITS
Pasal 12
Ketua LMB ITS
1. Dalam melaksanakan tugsnya, Keta LMB ITS dibantu oleh fungsionaris yang berasal dari anggota UKM ITS.
2. Syarat dan mekanisme pemilihan Ketua LMB ITS ditetapkan dalam aturan selanjutnya.
Pasal 13
Tugas dan Wewenng Ketua LMB ITS
1. Melaksanakan ketetapan MUSTA LMB ITS dan Sidang LMB ITS.
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2. Menerima Rekomendasi untuk Program Kerja LMB ITS.
3. Mengkordinasikan Program Kerja dan kegiatan-kegiatan LMB ITS.
4. Melaksanakan pengawasan Calon UKM ITS dan penerimaan Bakal Calon UKM ITS.
5. Menyelenggarakan rapat dewan Presidium LMB ITS.
6. Mengeluarkan Surat Keputusan Ketua LMB ITS.
7. Menyelenggarakan Sidang dan MUSTA LMB ITS bersama fungsionaris.
8. Membacakan laporan pertanggung jawaban pada MUSTA LMB ITS.
BAB V
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA,
DAN PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI
Pasal 14
1. Perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Pedoman Umum Pola
Pengembangan Organisasi, diusulkan dan disetujui lebuuh dari dua per tiga Dewan Presidium LMB ITS dan dibentuk tim ADHOC pada MUSTA LMB ITS.
2. Rancangan perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman
Umum Pola Pengembangan Organisasi dikaji pada Sidang LMB ITS.
3. Ketetapan perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman Umum
Pola Pengembangan Organisasi dilakukan pada MUSTA LMB ITS
4. Ketetapan perubahan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Pedoman Umum
Pola Pengembangan Organisasi disetujui lebih dari dua per tiga Dewan Presidium
LMB ITS.
BAB VI
ATURAN PERALIHAN
Pasal 15
Seluruh peraturan yang berkaitan dengan LMB ITS, masih berlaku hingga diberlakukan peraturan yang baru menurut MUSTA LMB ITS.
BAB VII
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 16
Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, dan Pedoman Umum Pelaksanaan dan
Pengembangan Organisasi ini berlaku sejak ditetapkan.
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PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN ORGANISASI
LEMBAGA MINAT BAKAT INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
Pedoman Umum Pelaksanaan dan Pengembangan Organisasi adalah acuan
yang digunakan oleh LMB ITS dan UKM ITS dalam mengembangkan Organisasinya yang berisi aturan – aturan yang berupa sistem control UKM ITS,
dan sistem akreditasi calon UKM ITS.
SISTEM KONTROL UKM ITS
1. UKM ITS akan dikatakan Sehat apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
A. Memenuhi kelengkapan wajib UKM ITS yaitu :
1. Jumlah Anggota Aktif minimal 15 orang
Anggota aktif adalah anggota UKM yang memenuhi 75% keterlibatan dalam kegiatan
2. Mempunyai atau masih dalam pengajuan SK Rektor mengenai
kepengurusan.
B. Mengikuti seluruh kegiatan-kegiatan wajib LMB ITS sebagai berikut :
1. Rapat Dewan Presidium LMB ITS
2. Sidang I LMB ITS
3. Sidang II LMB ITS
4. MUSTA LMB ITS
5. Menyampaikan laporan keorganisasian UKM ITS, yaitu :
a. Laporan kegiatan
b. Daftar anggota dan penilaian
c. Laporan keuangan
6. Kegiatan LMB yang bersifat pelatihan dan pengembangan keorganisasian.
2. Evaluasi sistem kontrol pada UKM dibahas pada mekanisme Sidang I
LMB ITS dan MUSTA LMB ITS.
3. Apabila UKM ITS tidak memenuhi point 1.A pada siding LMB ITS, maka
akan mendapatkan Surat Peringatan A, dan UKM tersebut melaporkan
perbaikan pada siding selanjutnya dan MUSTA LMB ITS.

Keterangan :
V : memenuhi Poin 1A
X : tidak memenuhi point 1A
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4. Apabila UKM ITS tidak mengikuti salah satu poin B, maka UKM tersebut
mendapatkan Surat Peringatan 1B pada siding LMB ITS.
5. UKM ITS yang medapat Surat Peringatan 1B berhak mengadakan pembelaan pada forum dewan presidium, apabila pembelaan UKM tersebut diterima oleh dewan presidium maka Surat Peringatan UKM tersebut dicabut
dan apabila pembelaan tidak diterima oleh dewan presidium, maka Surat Peringatan UKM tersebut dicabut dengan syarat yang telah disepakati
Dewan Presidium. Apabila UKM tersebut tidak mengadakan pembelaan,
maka dinyatakan mendapat Surat Peringatan 2B.
6. UKM ITS yang mendapat Surat Peringatan 2B berhak mengadakan pembelaan pada forum dewan presidium, apabila pembelaan UKM tersebu diterima oleh dewan presidium maka Surat Peringatan UKM tersebut dicabut
dan apabila pembelaan tidak diterima oleh dewan presidium, maka Surat Peringatan UKM tersebut dicabut dengan syarat yang telah disepakati
Dewan Presidium. Apabila UKM tersebut tidak mengadakan pembelaan,
maka Dewan Presidium mengusulkan dalam MUSTA LMB ITS supaya UKM
ITS tersebut DIBEKUKAN.
7. UKM mendapatkan Surat Peringatan 1B pada siding II LMB ITS, berhak
melakukan pembelaan pada Rapat Dewan Presidium, dan apabila pembelaan UKM tersebut diterima oleh Dewan Presidium, maka Surat Perinngatan UKM tersebut dicabut dan apabila pembelaan tidak diterima oleh
Dewan Presidium, maka Surat Peringatan UKM tersebut tidak mengadakan pembelaan, maka Dewan Presidium mengusulkan dalam MUSTA LMB
ITS supaya UKM ITS tersebut mendapatkan status SAKIT.
8. Status UKM saat MUSTA LMB ITS mengikuti status UKM yang terberat.
SISTEM AKREDITASI CALON UNIK KEGIATAN MAHASISWA
A. Mekanisme Akreditasi Bakal Calon UKM ITS
1. Calon UKM mengajukan permohonan berupa proposal paling lamba dua
minggu sebelum Sidang Pertama LMB ITS.
2. Calon UKM mempresentasikan diri kepada forum pada Sidang Pertama
LMB ITS.
3. Pada Sidang Pertama tersebut, Dewan Presidium LMB ITS menetapkan diterima atau tidaknya caon UKM yang bersangkutan sebagai UKM masa percobaan dengan memperhatikan kriteria – kriteria kelayakan berdirinya UKM
baru.
4. Apabila calon UKM tersebut diterima, maka calon UKM yang bersangkutan
diwajibkan menjalani masa percobaan seama 2 x 4 bulan.
5. Apabila permohonan calon UKM tersebut ditolak, maka calon UKM tersebut berhak mengajukan permohonan baru pada saat Sidang Kedua LMB ITS
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pada periode kepengurusan yang sama.
6. Apabila permohonan calon UKM tersebut diterima, maka calon UM yang
bersangkutan diwajibkan menjalani masa percobaan selama 1 x 4 bulan.
7. LMB membentuk TimPendamping yang berasal dari unsur-unsur LMB untuk mendampingi calon UKM yang bersangkutan selama masa percobaan
berlangsung.
8. Dalam Sidang LMB berikutnya setelah masa percobaan 4 bulan pertama
maupun 4 bulan kedua, tim pendamping yang bersangkutan melaporkan
hasil pendampingan dari calon UKM tersebut.
9. Apabila dalam Sidang LMB berikutnya setelah masa percobaan 4 bulan
yang kedua calon UKM yang bersangkutan dianggap layak sebagai UKM,
maka calon UKM tersebut memperoleh rekomendasi untuk disahkan
menjadi UKM ITS pada MUSTA LMB ITS.
10. Sementara bila Sidang LMB berikutnya setelah masa percobaan selesai,
calon UKM belum dianggap layak sebagai UKM, maka calon UKM tersebut
berhak mengajukan permohonan baru pada Sidang LMB periode kepengurusan berikutnya.
11. Calon UKM yang telah memperoleh status sebagai UKM mempunyai hak
dan kewajiban yang sama seperti UKM – UKM lainnya dalam LMB dan
selanjutnya LMB merekomendasikan kepada kemahasiswaan untuk menerbitkan SK pendirian UKM bagi calon UKM yang bersangkutan.
B. Kriteria Calon UKM ITS
1. Keanggotaan minimal 15 orang,
2. Memiliki struktur kepengurusan,
3. Memiliki Pembina.
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LAMPIRAN SURAT KETETAPAN MUSYAWARAH TAHUNAN LEMBAGA MINAT BAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER SURABAYA
N0. 02/LMB-ITS/MUSTA/VI/2015 TENTANG POLA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MAHASISWA MINAT BAKAT ITS
A. Latar Belakang
LMB ITS merupakan sebuah organisasi kemahasiswaan yang berfungsi sebagai lembaga mahasiswa yang mengkoordinasikan aktivitas Kemahasiswaan
ITS dalam bidang penalaran, minat, bakat, dan kegemaran di ITS.UKM sebagai suatu organisasl selalu melakukan proses kaderisasi bagi anggota baru
sesuai dengan nilai dan budaya di masing-masing UKM. Proses kaderisasi
yang dilakukan tentunya haruslah memiliki dasar, dasar dari kaderisasi ini
adaIah PPSDM (Pola Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa). Pada dasarnya setiap UKM sudah memiliki PPSDM, namun masih banyak yang belum
membuatnya secara tertulis. Oleh karenanya dirasa perlu untuk membuat
PPSDM Minat Bakat yang dapat diaplikasikan bagi seluruh UKM di ITS.
B. Deskripsi
Pola Pengemnangan Sumber Daya Mahasiswa Minat Bakat adalah suatu
pegangan dan organisasi keminat-bakatan dalam melakukan proses kaderisasl untuk méngembangkan anggotanya.
C. Alur Kaderisasi Minat-Bakat
1. Jenis Pola Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM).
PPSDM Minat Bakat ini akan dibuat secara general untuk semua UKM
2. Output PPSDM Minat-Bakat
Anggota UKM yang memiliki kemampuan minat-bakat yang prestatif
dengan menjunjung tinggi kekeluargaan dan berkarakter, serta memiliki
kemampuan manajerial yang profesional untuk mengembangkan organisasi nya.
3. Alur Kaderisasi Minat-Bakat (Terlampir)
4. Deﬁnisi istilah
- Kemampuan minat-bakat
Kemampuan minat-bakat merupakan keahlian khusus yang menjadi
ciri khas di masing — masing UKM
- Prestasi
Hasil yang telah dicapai dari apa yang telah dilakukan atau dikeljakan
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. Bentuk pencapaian dari hasil latihan yang sudah dilalui di UKM bisa
berupa show off, pendelegasian kejuaraan, maupun kegiatan pengabdian ke masyarakat.
- Berkarakter
Mempunyai kepribadian yang membedakan seseorang dengan yang
lain sesuai dengan nilai – nilai yang terdapat di UKMnya.
- Profesional
Mampu menjalankan kegiatan dan Organisasi sesuai protokol dan peraturan yang ada di UKMnya.
- Budaya
Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di UKMnya.
- Materi Dasar
Pembelajaran pokok atau pangkal yang harus disampaikan di UKMnya.
- Materi Lanjut
Pembelajaran dari pengembangan materi dasar
- Dewan Pertimbangan Pengurus
Sekelompok orang yang memiliki pengetahuan luas dan berpengalaman sehingga dapat memberi petuah dan nasihat dalam kepengurusan suatu organisasi.
5.

Ketentuan Metode Aplikasi/Tools

Metode aplikasi/tools yang tertera pada PPSDM ini hanya sebagai patokan, UKM dan LMB dalam pelaksanaan nya dipersilahkan mengganti metode tersebut sesuai dengan UKM masing-masing namun output yang diharapkan masing - masing metode tersebut tetap dapat tercapai. Berikut
merupakan penjelasan masing-masing metode aplikasi/tools.
- UKM Expo
Ajang dimana UKM mempromosikan dan menampilkan bidang yang
ditekuni serta perekrutan anggota baru.
- Welcome Party Minat-Bakat
Pesta Penyambutan mahasiswa yang baru mendaftarkan dirinya sebagai anggota UKM dalam rangka mengenalkan ruang lingkup minat
bakat.

249
- Makrab Minat-Bakat
Malam keakraban dengan tujuan persaudaraan seluruh anggota UKM
semakin erat dan mengenal satu dengan yang lainnya .
- Pendampingan
Proses pengawalan, pembimbingan dan pembelajaran hingga tujuan
yang dimaksud tercapai.
- Pemetaan (dijelaskan dalam design pemetaan)
Proses pengelompokkan kader sesuai dengan minat dan bakatnya
- Internalisasi
Suatu kegiatan yang bertujuan untuk membangun SOB ( sense of belonging ) dan mempererat rasa kekeluargaan sesama anggota UKM.
- Latihan Rutin
Proses pengembangan diri untuk meningkatkan skill khusus secara
berkala atau periodik.
- Welcome Party UKM
Pesta Penyambutan mahasiswa yang baru mendaﬁarkan dirinya sebagai anggota UKM dalam rangka mengenalkan ruang lingkup UKM
terkait .
- Diklat Dasar
Pendidikan dan pelatihan pokok atau pangkal yang harus diberikan.
- LKMM TD LMB
Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa - Tingkat Dasar yang
diselenggarakan oleh Lembaga Minat Bakat (LMB) yang bertujuan
untuk meningkatkan kualitas sumber daya mahasiswa dengan pelatihan berupa keterampilan manajemen kegiatan bagi tiap anggota UKM
ataupun pengurus LMB yang mengikuti kegiatan ini.
- Pelatihan Manajemen Kegiatan UKM
Pelatihan yang diselenggarakan oleh UKM yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya mahasiswa dengan pelatihan berupa
keterampilan manajemen kegiatan yang diikuti seluruh anggota UKM
terkait. Wawancara Tanya jawab dg seseorang yang diperlukan (narasumber) untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu
hal. Latihan Lanjutan Proses pengembangan diri untuk meningkatkan
skill khusus pada tahap atau level yang lebih tinggi.
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- PMO LMB
Pelatihan Manajemen Organisasi yang diselenggaran Lembaga Minat
Bakat dengan tujuan untuk membekali anggota UKM di ITS dalam
berbagai materi dan wawasan tentang manajemen organisasi, dengan harapan akan terciptanya kader-kader UKM yang memiliki kemampuan manajemen organisasi yang kreatif dan inovatif, memiliki
kompetensi dan wawasan komprehensif sehingga siap memimpin dan
mengembangkan UKM-UKM di ITS dan dapat mengharumkan nama
baik ITS.
- Pelatihan Manajemen Organisasi UKM
Pelatihan Manajemen Organisasi yang diselenggaran UKM dengan tujuan untuk membekali anggota UKM di ITS dalam berbagai materi dan
wawasan tentang manajemen organisasi, dengan harapan akan terciptanya kader-kader UKM yang memiliki kemampuan manajemen organisasi yang kreatif dan inovatif, memiliki kompetensi dan wawasan
komprehensif sehingga siap memimpin dan mengembangkan UKM
terkait agar dapat mengharumkan nama baik ITS.
- Pedelegasian
Tindakan pengutusan atau pengiriman anggota untuk memercayakan
tugas kewenangan, hak, tanggung jawab, kewajiban, dan pertanggungjawaban.
- Badan Pengurus Harian
Sekelompok pengurus inti yang bertugas untuk mengelola seluruh
kegiatan
organisasi terkait
- Pencatatan Perkembangan Anggota (dijelaskan dalam design
pemetaan)
Pendataan kemajuan anggota di segala aktivitas kegiatan UKM baik
soﬁkill
maupun hardskill.

251
D.

Design Pemetaan Minat-Bakat
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E. Penutup
Pola Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PPSDM) Mina-Bakat ITS ini disusun guna memberikan arahan pola pengembangan dalam segala bentuk dinamlka
kemahasiswaan dan mekanisme pengembangan kemahasiswaan yang dilaksanakan di Ormawa Minat-Bakat ke depan. Selain itu Pola Pengembangan ini telah
disusun dan disesuaikan dengan gambaran serta pandangan dari orang yang memumpuni di dalam bidangnya untuk menyusun dan merancang pola pengengembangan ke depan, sehingga mampu merepresentasikan analisa dan pertimbangan
kondisi saat ini sehingga mendapat pandangan dalam pengembangan kemahasiswaan mendatang menuju Minat-Bakat ITS yang lebih baik.

254
LAMPIRAN 1 Akhir Pembinaan Minat Bakat ITS
Alur pembinaan minat bakat ITS

Diagram alir pola pengembangan sumber
daya mahasiswa UKM ITS
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+ Kesimpulan 8
(Pengelolaan UKM)
Unit kegiatan mahasiswa (UKM) adalah suatu wadah kegiatan
mahasiswa yang dibuat untuk menfasilitasi mahasiswa ITS
untuk mengembangkan minat dan bakatnya, juga membangun
karakter dan softskill yang lain

Seluruh pengelolaan dan kordinasi UKM dilakukan oleh Lembaga Minat Bakat (LMB) yang memiliki kedudukan yang sama
dengan BEM.
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KH. Agus Salim

(1884-1954)
Dalam Negeri Kita, Janganlah Kita yang Menumpang

//BAB 9
01. Mata kuliah Wasbang, Agama, dan Kegiatan Kerohanian.
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9.1
Mata Kuliah Wawasan Kebangsaan
( Wasbang), Agama, dan Kegiatan
Kerohanian
Salah satu proses pembentukan karakter bagi mahasiswa ITS adalah pemberian mata kuliah wawasan
kebangsaan dan mata kuliah agama.
Selain itu juga masing-masing Tim
Pembina Kerohanian (TPK) memiliki
berbagai kegiatan keagamaan untuk
mendorong
mahasiswa-mahasiswa
ITS menjadi mahasiswa yang taat

beragama dan menjalankan tuntunan agamanya dengan sebaik mungkin. Karena salah satu ciri mahasiswa
berkarakter adalah mahasiswa yang
taat beragama. Adapun silabus mata
kuliah wawasan kebangsaan berdasarkan kurikulum 2014-2019 adalah sebagaimana Tabel 9.1. berikut
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Adapun Rencana Pembalajaran wawasan kebangsaan dinyatakan pada Tabel 9.2.
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NILAI AKHIR:
1. Tugas-tugas Bahan Kajian Pancasila dan Kewarganegraan (Tugas 1, 2 & 3) = 25%
2. Tugas-tugas Bahan Kajian Bahasa Indonesia (Tugas 4, 5
dan Laporan Tugas Lapangan)= 25%
3. Tugas Lapangan dan Presentasi = 30%
4. Evaluasi Akhir Semester (EAS) = 20%
Nilai Akhir: Nilai Tugas Bhs Ind (25%)+ Nilai EAS Bhs Ind
(10%)+Nilai Tugas KWN (25%) + Nilai Tugas Lap& Pres
KWN (30%) + EAS KWN (10%).
Sedangkan silabus untuk mata kuliah agama islam berdasarkan kurikulum 2014-2019 adalah sebagaimana Tabel 9.3.
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+ Kesimpulan 9
(Mata Kuliah Wawasan Kebangsaan (Wasbang), Agama, dan
Kegiatan

Kerohanian)

Melalui matakuliah Wasbang, mahasiswa mendapatkan pengetahuan dan
pengalaman belajar untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang: rasa kebangsaan dan cinta tanah air, demokratis berkeadaban, menjadi
warganegara yang memiliki daya saing, berdisiplin dan berpartisifasi aktif
dalam membangun kehidupan yang damai berdasarkan sistem nilai Pancasila.

Setelah perkuliahan ini diharapkan mahasiswa mampu mewujudkan diri menjadi warga negara yang baik yang mampu mendukung bangsa dan negara,
warga negara yang demokratis yaitu warga negara yang cerdas, berkeadaban
dan bertanggung jawab bagi kelangsungan hidup negara Indonesia dalam
mengamalkan kemampuan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang dimilikinya.

Tim Pembina Kerohanian (TPK) memiliki berbagai kegiatan keagamaan
untuk mendorong mahasiswa-mahasiswa ITS menjadi mahasiswa yang taat
beragama dan menjalankan tuntunan agamanya dengan sebaik mungkin.
Karena salah satu ciri mahasiswa berkarakter adalah mahasiswa yang taat
beragama.
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Pangeran Antasari

(1797-1809)
Hidup untuk Allah dan mati untuk Allah, Dengan tegas kami terangkan kepada tuan: Kami
tidak setuju terhadap usul minta ampun dan
kami berjuang terus menuntut hak pusaka (kemerdekaan)

//BAB 10
01. Pengantar. | 02. Satuan Kegiatan Ekstrakulikuler Mahasiswa (SKEM) | 03.
Surata Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). | 04. Kegiatan Akademik Tambahan dan Kompensasi Akademik.
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10.1
Pengantar
ITS sebagai institusi
pendidikan menyadari bahwa
pendidikan adalah usaha sadar
dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik
secara aktif mengembangkan
potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual keagamaan,
pengendalian diri, kepribadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa
dan negara. Oleh karena itu, ITS
menetapkan bahwa hasil proses
pendidikan di ITS harus menghasilkan produk anak didik yang
terbina, baik kemampuan dasar
keilmuan /akademiknya (hard
skill) maupun pembinaan karak-
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ter (softskill). Hardskill adalah kemampuan atau penguasaan
ilmu pengetahuan, teknologi dan keterampilan teknis yang
berhubungan dengan bidang keilmuan seseorang. Sedangkan soft skills merupakan keterampilan seseorang dalam
berhubungan dengan orang lain (inter-personal skills) dan
keterampilan dalam mengatur dirinya sendiri (intra-personal
skills) yang mampu mengembangkan secara maksimal unjuk kerja (performansi) seseorang [1].
Dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa
softskill memiliki peran yang cukup penting bagi kesuksesan
seseorang di dunia kerja maupun dalam kehidupan sosialnya
secara umum. NACE (National Association of Colleges and
Employers), 2005, menyatakan bahwa dalam dunia kerja
dibutuhkan keahlian kerja berupa 82% soft skills dan 18%
hard skills [2]. Dalam salah satu studi oleh Mitsubishi Research Institut (2002) juga menyebutkan bahwa, kesuksesan
lulusan, ternyata tidak ditentukan oleh kemampuan teknis
dan akademis lulusan tersebut, namun 40% disumbang oleh
kematangan emosi dan sosial, 30% oleh proses networking
yang dijalin, 20% oleh kemampuan akademis, dan 10% oleh
kemampuan finansial yang dimilikinya[3].  
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Pembahasan selanjutnya adalah bagaimana
cara mengajarkan dan menanamkan softskill pada
mahasiswa? Bagaimana agar proses pengajaran
dan penanaman nilai softskill ini dapat berjalan secara menyeluruh, terintegrasi dan kontinyu? Pada
dasarnya potensi softskills yang dimiliki setiap orang
berbeda-beda tergantung latar belakangnya. Misalnya tentang kebiasaan berfikir, berkata, bertindak
dan bersikap. Namun, softkill ini dapat berubah jika
seseorang mau merubahnya dengan cara berlatih
membiasakan diri dengan hal-hal yang baru. Dalam
tataran sistem, ITS telah mengintegrasikan antara
kegiatan akademik (kurikuler) seperti kuliah, pengajaran atau tatap muka dengan kegiatan ko-kurikuler
seperti praktikum, kuliah tamu, studi ekskursi dan
lain-lain. Selain itu juga terdapat kegiatan ektrakurikuler berupa Program Kreativitas Mahasiswa (PKM),
Robot Indonesia, Kompetisi Mobil Irit dan lain-lain
sebagaimana dinyatakan dalam Gambar 10.1. Salah
satu kegiatan yang juga telah dilakukan untuk mengukur ketercapaian kegiatan ekstrakurikuler terhadap softskill dinyatakan sebagaimana Tabel 10.2.

Gambar 10.1. Integrasi kegiatan kurikuler, ko-kurikuler
dan ekstrkurikuler
di ITS
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Tabel 10.2 menunjukkan bahwa kegiatankegiatan yang dilakukan mahasiswa dalam berbagai
variannya secara tidak langsung menjadi media untuk
membangun dan mengasah softskill seperti membangun kecerdasan emosi dan lain-lain. Survey ini diisi
oleh mahasiswa yang bergabung dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan tersebut seperti Maritime Challenge, Sapu angin SEM, dan lain-lain. Adapun skala
penilaian adalah 1-5. Skala 1 sangat kurang dan skala
5 menunjukkan hasil yang baik sekali. Nilai-nilai tertinggi berbagai kegiatan tersebut salah satunya adalah
membangun rasa kepedulian.
Sebagai bagian dari proses pendidikan yang
dilakukan di ITS, sangat penting dilakukan suatu
proses pengukuran tentang ketercapaian kemampuan mahasiswa dalam hal hardskill maupun softskill
nya. Pengukuran terhadap kemampuan kompetensi
(hardskill) secara umum dapat diukur dengan indeks
prestasi semester (IPS) ataupun indeks prestasi kumulatif (IPK) yang merupakan nilai kuantisasi dari
teraihnya capaian pembelajaran. Sedangkan untuk
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pengukuran kemampuan softskill digunakan Satuan
Kegiatan Ekstrakulikuler Mahasiswa (SKEM). Saat
ini secara nasional pengukuran kemampuan softskill
mahasiswa akan dinyatakan dalam Surat Keterangan
Pendamping Ijazah (SKPI) sehingga saat ini di ITS juga
sedang ditransformasikan sistem pengukuran softskill
mahasiswa dari SKEM menuju SKPI. Pengembangan
lebih lanjut dari SKEM dan SKPI yang diatur dalam
peraturan akademik ITS adalah tentang kegiatan ekstrkurikuler yang berkompensasi di bidang akademik.

10.2
Satuan Kegiatan Ekstrakulikuler Mahasiswa (SKEM)
SKEM berkaitan dengan pendekatan bagaimana cara mengevaluasi penanaman nilai softskill pada mahasiswa. Karena softskill menjelaskan
kemampuan seseorang yang tidak mudah diukur seperti kemampuan berkomunikasi, kemampuan verbal, kemampuan untuk memecahkan masalah,
dan lain-lain, maka salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah
menilai jumlah dan jenis aktivitas yang
bertujuan meningkatkan kemampuan
softskill tersebut.
Peraturan SKEM merupakan
program pengembangan kemahasiswaan yang bertujuan untuk (1) menanamkan sikap ilmiah, merangsang
daya kreasi dan inovasi, meningkatkan
kemampuan meneliti, menulis karya
ilmiah, meningkatkan kemampuan
berkomunikasi, serta pemahaman profesi melalui kegiatan Penalaran dan
Keilmuan, (2) meningkatkan kesehatan/kebugaran, prestasi dan apresiasi
budaya melalui penyaluran minat dan

bakat dalam bidang seni dan olah raga
melalui kegiatan Minat dan Bakat, (3)
meningkatkan kemampuan mahasiswa
dalam kerjasama (team work), komunikasi, keterampilan manajemen, berorganisasi, dan kepemimpinan melalui
kegiatan Organisasi dan Kepemimpinan, dan (4) meningkatkan pengabdian
kepada masyarakat, rasa kepedulian
terhadap sesama, serta menanamkan
rasa cinta tanah air melalui kegiatan
Kepedulian Sosial. Semua program
kemahasiswaan di atas diharapkan dapat meningkatkan kesiapan daya saing
mahasiswa, melatih dalam memecahkan masalah dan mengambil keputusan, serta meningkatkan kemampuan
softskills. Secara sederhana penilaian
SKEM berdasarkan pengelompokan
jenis kegiatan berupa Penalaran dan
Keilmuan; Minat dan Bakat; Organisasi dan Kepemimpinan, terakhir tentang
Kepedulian Sosial.
Dalam implementasi SKEM di
ITS dibantu dengan sarana SIM SKEM
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secara online, yang terintegrasi dengan SIM AKADEMIK. Mekanisme pelaksanaan SKEM ini akan melibatkan 3 kelompok pelaksana yang saling berkaitan,
yakni mahasiswa sebagai pelaku kegiatan, dosen wali
sebagai penilai, dan Bagian Kemahasiswaan BAKP
sebagai pengelola manajemen data kegiatan. Secara
ringkas, alur dari proses ini dapat dijelaskan dengan
pada Gambar 10.2.

Adapun mekanisme pelaksanaan SKEM dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Setiap semester mahasiswa bersama Dosen Wali merencanakan
SKEM bersamaan dengan perwalian/perencanaan studi.
2. Setiap semester mahasiswa wajib mengajukan penilaian SKEM kepada Dosen Wali atas kegiatan yang telah direalisasikan.
3. Yang berhak memberikan penilaian SKEM adalah Dosen Wali dengan
memperhatikan bukti-bukti terkait. Bukti terkait dianggap sah apabila
ada:
a. Pengesahan oleh Dosen Pembina UKM untuk Kegiatan Minat dan
Bakat.
b. Pengesahan oleh Dosen Pembina TPK untuk Kegiatan Keagamaan.
c. Sertifikat untuk kegiatan ORMAWA.
d. SK Dekan/Rektor untuk kepengurusan/keanggotaan ORMAWA.
e. Bukti-bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Bukti terkait sebagaimana poin 3 di atas berlaku maksimal 2 (dua)
semester terhitung dari semester
yang sedang berjalan.
5. Dosen Wali juga berhak menilai kegiatan yang tidak reguler. kegiatan
tidak reguler yang dimaksud adalah kegiatan yang keberadaannya
bersifat insidental, seperti misalnya kegiatan sosial/penanggulangan
bencana alam. Adapun skala penilaian SKEM dikalsifikasikan sebagaimana Tabel 10.3.

Gambar 10.2. Diagram alir pelaksanaan SKEM
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Hasil penilaian SKEM akan ditulis adalam Format sebagaimana Gambar 10.3

Gambar 10.3. Formulir penilaian SKEM
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Adapun tabel penilaian SKEM berdasarkan
peraturan ITS No 3112/I2/KM/2008 dapat dilihat
dalam panduan lengkap SKEM, sedangkan contoh
ringkas untuk kegiatan penalaran dan keilmiahan
dinyatakan pada Tabel 10.4.
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10.3
Surat Keterangan Pendamping Ijazah
(SKPI)
Berdasarkan Permendikbud No 81 tentang
Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi, Bab II pasal 7-13 disebutkan adanya Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI). SKPI adalah
surat keterangan yang diberikan bersamaan dengan
ijazah yang berisi tentang identitas pemegang SKPI,
pelaksana program pendidikan, kualifikasi hasil yang
dicapai, maupun prestasi, dan penghargaan yang diperoleh oleh pemegang SKPI. Dalam pembahasan SKPI,
kita tidak dapat terlepas dari pembahasan tentang capaian pembelajaran. Hal ini karena nilai-nilai softskill
yang terbangun pada mahasiswa/ lulusan merupakan
bagian yang terintegrasi dari hasil proses pendidikan
secara keseluruhan yang dilakukan diperguruan tinggi.
Nilai-nilai softskill yang dihasilkan juga akan dikaitkan
dengan capaian di KKNI ataupun SNPT. Penjelasan tentang KKNI, SNPT beserta capaian pembelajaran setiap
level telah dibahas pada BAB 1 Subbab 1.3. Pada subbab tersebut dibahas tentang pembentukan karakter
sebagai bagian terintegrasi dalam kegiatan akademik
3.1. Kaitan antara capaian pembelajaran dapat dinyatakan pada Tabel 10.5. Pada Tabel 10.5 ini dipetakan 5
kegiatan utama kemahasiswaan yaitu
1.
2.
3.
4.
5.

Penalaran dan Kreativitas
Organisasi dan kepemimpinan
Seni dan Budaya
Kepedulian sosial
Kewirausahaan

Kegiatan berbasis kompetensi atau profesi
seperti pelatihan pengelasan atau mengikuti seminar
terkait bidang keilmuan dapat disatukan dengan kegiatan penalaran dan kreativitas. Adapun kegiatan internasionalisasi seperti commtech, student exchange
dapat ditambahkan sebagai kategori baru dalam penilaian SKPI. Berbagai aktivitas yang masuk dalam 5
kategori kegiatan dapat di rincikan dan diubah sesuai
kebutuhan. Dalam sistem informasi yang dikembangkan untuk SKPI. Secara umum tahapan pelaksanaan
SKPI dari transisi SKEM dinyatakan pada Gambar 10.4.
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Gambar 10.4. Tahapan
pelaksanaan transisi SKPI
dari SKEM

Dalam pelaksanaannya, data yang tercatat dalam SKEM di perlengkap beserta deskripsinya sebagaimana Tabel 10.5. Selanjutnya
data tersebut dikategorisasi berdasarkan kebutuhan jumlah kategorisasi.
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Tabel hubungan antara capaian pembelajaran dan kegiatan dapat dibentuk dalam isian yang
tinggal dicontreng capaian pembelajarannya. Misalnya kegiatan PKM dapat mendukung sikap dan
kemampuan kerja umum berupa apa saja. Secara
sederhana tabel hubungan ini dinyatakan pada
Tabel 10.5. Tabel mendatar berisi Jenis capaian
pembelajaran, deskripsi capaian pembelajaran dan
kategori beserta jenis kegiatan. Sedangkan tabel
menurun berisi deskripsi capaian pembelajaran
berdasarkan KKNI dan SNPT.
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Adapun untuk teknis pelaksanaan SKPI dinyatakan
dalam peraturan operational baku (POB) berupa definisi,
alur pelaksanaan, borang tampilan dan kelengkapan lain
yang dibutuhkan sebagaimana dibawah ini.
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6.2. Draf SKPI ITS
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Catatan:
Program-program tersebut di atas terdiri atas kegiatan
untuk mengembangkan soft skills mahasiswa. Daftar
kegiatan ko-kurikuler dan ekstra-kurikuler yang diikuti
oleh pemegang SKPI ini terlampir
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Bagan Alir Pengisian dan pembuatan SKPI

6. DOKUMEN PENDUKUNG
Tidak ada.
Adapun resume dari penilaian SKPI dapat di buat penilaian dengan pengkategorian sebagaimana Tabel 10.7

Kesimpulan : Pemegang SKPI ini adalah inovator bidang penalaran dan kreativitas, terampil berorganisasi dan pemerhati olahraga
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10.4
KEGIATAN AKADEMIK TAMBAHAN DAN
KOMPENSASI AKADEMIK
Dalam Peraturan Akademik
ITS Tahun 2014 Pasal 29 tentang kegiatan akademik tambahan, dijelaskan
bahwa berbagai kegiatan kemahasiswaan yang telah dilakukan oleh mahasiswa dapat dikonversikan dengan
mata kuliah sebagai penghargaan atas
capaian kegiatan tersebut. Nilai konversinya dapat berupa pembebasan
untuk mengikuti kuliah karena kegiatan kemahasiswaannya dianggap kegiatan kuliah ataupun memperoleh tambahan penilaian dari mata kuliah yang
diambil. Mata kuliah yang rencananya
dapat dikonversi oleh kegiatan kemahasiswaan adalah mata kuliah-matakuliah penciri ITS seperti Wawasan
Teknologi dan Komunikasi Ilmiah
(WTKI), Wawasan Kebangsaaan (Wasbang), dan Mata kuliah Technopreneurship. Jika mahasiswa Teknik Mesin
bergabung dalam tim Sapu Angin dan
mendapatkan Juara 1 Shell Eco Marathon (SEM) Asia, maka mahasiswa ini
dapat diijinkan untuk tidak mengikuti

mata kuliah WTKI namun memperoleh
nilai WTKI dengan menkonversi capaian kegiatan SEM Asia. Pilihan yang
lain adalah menaikkan nilai mata kuliah
WTKI yang telah diambil dari menkonversi capaian kegiatan SEM Asia. Demikian juga dengan dengan kegiatan
lain seperti kewirausahaan yang dapat
dikonversi terhadap mata kuliah Technopreneurship, prestasi dalam Harvard Model United Nations (HMNUN)
yang dapat dikonversi dalam persyaratan kelulusan TOEFL dll. Penjelasan
tentang berbagai kegiatan kemahasiswaan dirincikan juga dalam peraturan akademik Pasal 30 tentang Kegiatan Penalaran dan Keilmiahan, Pasal 31
tentang Kegiatan Sosial Kebangsaan,
Pasal 32 tentang Kegiatan Technopreneur dan Pasal 33 tentang Kompensasi
Akademik. Panduan Operasional Baku
(POB) pelaksanaan konversi kegiatan
akademik tambahan dan Kompensasi
Akademik sebagaimana dinyatakan
pada penjelasan berikut :
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6.2.1. (Formulir 1) Kompensasi Akademik
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6.2.2. (Formulir 2) Kompensasi Akademik
Penilaian ditentukan dari skala dan level
kegiatan/prestasi yang dicapai oleh mahasiswa
dinyatakan sebagaimana Tabel 10.8 dan Tabel 10.9. Formulir 2 ini masih bersifat terbuka,
KPJ masing-masing jurusan dapat mengusulkan
standar penilaian mata kuliah yang akan dikonversi ke kompensasi akademik.
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Bagan Alir pengurusan Kompensasi Akademik

7. DOKUMEN PENDUKUNG
Tidak ada.
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Pangeran Diponegoro

(1785-1855)
Aja anglaaken wong kang becik, lan aja ambecikaken wong kang ala, lan aja anganiaya
wong akeh. Jangan menjelekan orang baik,
Jangan membaikan orang yang jahat, Jangan
berbuat aniaya terhadap rakyat banyak
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11.1
KEGIATAN AKADEMIK TAMBAHAN DAN
KOMPENSASI AKADEMIK
Tata kehidupan kampus adalah peraturan
rektor tentang kehidupan kampus. Di ITS tata kehidupan kampus yang digunakan saat ini adalah
tata kehidupan kampus tahun 2009. Berikut ini
adalah tata kehidupan kampus yang telah direvisi
dari tata kehidupan kampus 2009 dengan beberapa pasal tambahan seperti perubahan nama politeknik, larangan merokok dalam lingkungan kampus.
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Jendral Sudirman

(1916-1950)
Insaflah, barang siapa mati, padahal (hidupnya) belum pernah berperang (membela keadilan), bahkan
hatinya berhasrat perangpun tidak, maka matinya
diatas cabang kemunafikan. Kejahatan akan menang, bila orang yang benar tidak melakukan apaapa

//BAB 12
01. Pola Pembinaan Karakter Lainnya | 02. Berdaya Saing Global, Pembinaan
Perilaku Hidup Sehat dan Tertib Berlalu Lintas.
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12.1
Pola Pembinaan Karakter lainnya

Sebenarnya masih banyak
sikap-sikap baik yang harus dibangun
bagi kita maupun anak didik kita. Kedisiplinan, taat kepada aturan, cara
berkomunikasi dan bertutur kata yang
baik, cara berpakaian yang sopan maupun tertib berlalu lintas. Kita sebagai
pendidik juga harus menyiapkan berbagai bekal yang bagi anak didik kita

agar dapat sukses menjalani hidupnya.
Dalam penjelasan Napoleon hill ada
17 hal penting yang harus dilakukan
oleh seseorang agar dapat mencapai
kesuksesan sebagaimana Tabel 12.1.
Jika kita mampu mendeskripsikan beberapa hal sebagaimana Tabel 12.1 ini,
maka peluang pencapaian terbaik dapat kita peroleh.
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Salah satu tantangan eksternal yang cukup besar bagi
mahasiswa untuk mencapai kesuksesan maupun pembinaan
karakter bagi mahasiswa saat ini adalah peredaran narkoba
maupun zat aditif lainnya (NAPZA). Banyak faktor yang mendorong penyalahgunaan NAPZA ini baik dari faktor internal
maupun eksternal. Saat ini Indonesia tidak lagi menjadi daerah
transit untuk peredaran narkoba secara internasional namun
telah menjadi target dan tujuan penjualan jaringan narkoba internasional. Terbukanya berbagai jalur masuk baik pelabuhan
maupun bandara internasional juga menjadi salah satu akses
dan tantangan yang besar akan kondisi ini. Disisi lain, tekanan
ekonomi juga gaya hidup membuat tawaran “nikmat sesaat”
menjadi suatu hal yang menarik. Gambar 12.1 menggambarkan
penyalahgunaan obat-obatan di Amerika. Sedangkan Gambar
12.2 menggambarkan kematian yang ditimbulkan oleh NAPZA
terhadap kematian akibat kecelakaan dan perang.

Gambar 12.1.
Perbadingan
penyalahgunaan
berbagai obat
terlarang dari
tahun ketahun di
Amerika[2]
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Gambar 12.2.
Perbandingan kematian akaibat obat
terlarang dengan
akibat kecelakaan
bermotor dan
perang[3].

Jika dulu kita sering mengenal lagu, “nenek moyangku, seorang pelaut ...” atau slogan “Jalesveva Jaya Mahe: di
laut kita jaya”, karena kita Indonesia adalah negara maritim
maka saat ini narkoba juga berjaya dilaut dan tersebar diseluruh indonesia sebagaimana Gambar 12.3.
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Gambar 12.3. (a) peredaran narkoba melalui
jalur laut dan (b) distribusi pecandu narkoba
diseluruh
Indonesia
[4] (c) Jumlah pemakai
berdasarkan pulau [5]

Saat ini, kondisi peredaran narkoba secara nasional juga sudah merambah kedalam
dunia kampus dan menjadi suatu tantangan
tersendiri yang harus diperhatikan. Narkoba
juga meningkatkan jumlah kematian dan kerugian finansial. Data dari tahun 2014, menunjukkan tingkat yang cukup mengkhawatirkan dari
peredaran narkoba sehingga salah satunya
mendorong gerakan rehabilitasi 100.000 penyalahgunaan narkoba untuk berbagai tingkat
usia. Hal tersebut ditunjukkan sebagaimana
Gambar 12.4.
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Gambar 12.4. (a) Jumlah pengguna narkoba tahun 2014, nilai
transaksi dan pengedar [6], (b)
Indonesia Darurat Narkoba
Gerakan Rehabilitasi 100.000
Penyalahguna Narkoba. Gambar:
bnnkaro.wordpress.com [7] (b)
Jumlah kematian dan kerugian
finansial akibat narkoba dan
distribusi pengguna narkoba berdasarkan gender maupun status
pekerjaan[8].

Adapun beberapa tantangan yang harus dihadapi
dalam penyelesaian peredaran narkoba adalah :
1. Bisnis narkoba mengahsilkan keuntungan finansial
yang cukup menggiurkan,
2. Maraknya peredaran narkoba di lapas dan jaringan
mafia narkoba dunia,
3. Mudahnya narkoba masuk berbagai pelabuhan jalur
laut, sungai karena minim pengawasan
4. Berbagai modus operandi penyebaran narkoba yang
terus berkembang,
5. Peredaran narkoba tidak hanya dikota namun sudah
ke pelosok,
6. Segmen target pasar bukan hanya untuk dewasa
namun anak-anak juga dari kaum terpelajar hingga
pengangguran menjadi sasaran, serta
7. Pengguna cenderung menjadi pencandu, sangat
sedikit yang ingin sembuh dari ketergantungan.

Tantangan kedua yang dihadapi dalam
pembinaan karakter adalah kebebasan informasi
termasuk penggunaan alat komunikasi yang berlebihan. Pada awalnya penggunaan alat komunikasi dan media sosial adalah untuk memudahkan
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komunikasi. Namun saat ini alat komunikasi dan media
sosial menjadi semacam fenomena yang menyebabkan
ketergantungan bagi para penggunannya. Gambar 12.5
menunjukkan infografis penggunaan ponsel dan media
sosial. Berbagai informasi yang diperoleh ataupun disebarkan melalui media sosial ini juga sangat bebas sehingga dapat mengikis habis karakter yang ingin kita
bangun. Harus ada sebuah strategi yang dibangun untuk menghadapi tantangan pembinaan karakter ini.

Gambar 12.5. Infografis
pengguna ponsel dan
medsos, efek negatif
medsos [9]
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Tantangan ketiga adalah seks
bebas (HIV/AIDS) dan pola hidup Lesbian
Gay Biseksual Transgender (LGBT). Kebebasan informasi melalui berbagai media
sosial salah satunya berefek pada gaya
hidup konsumerisme dan kebebasan
tanpa batas salah satunya perilaku seks
bebas dan LGBT. Sebagaimana narkoba,
perilaku ini menimbulkan kecanduan dan
berpengaruh pada karakter mahasiswa
anak didik kita. Jumlah penderita HIV/
AIDS juga semakin meningkat dari tahun
ke tahun sebagaimana Gambar 12.6.

Gambar 12.6. Jumlah penderita
HIV/AIDS yang semakin meningkat
dari tahun ke tahun[10]

326
Salah satu pendorong perilaku seks bebas dan LGBT adalah cara berpakaian kurang
baik seperti rok mini, celana pendek, celana dan
pakaian ketat, transparan, celana mlorot, celana
robek, bertato dan bertindik. Sehingga dilingkungan ITS khususnya untuk mahasiswa maka
perlu adanya upaya menumbuh-kembangkan
budaya berpakaian yang rapi dan sopan. Tata
cara berpakaian yang diijinkan digunakan dalam
kampus bagi seluruh civitas akademika dinyatakan pada panduan bagi mahasiswa baru sebagaimana Gambar 12.7.

Gambar 12.7. Etika Berpakaian
Mahasiswa, mahasiswi berkerudung
dan mahasiswi tidak berkerudung
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12.2
. Berdaya Saing Global, Pembinaan Perilaku
Hidup Sehat dan Tertib Berlalu Lintas
Salah satu peluang dan tantangan bagi pembinaan karakter mahasiswa ITS adalah harus memiliki
kemampuan daya saing global secara internasional.
Daya saing global tidak hanya berhubungan dengan
kemampuan bahasa Inggris namun juga komunikasi,
adaptabilitas dan kemampuan belajar. Berbagai sarana
dan prasarana sudah dilakukan oleh ITS untuk menyiapkan mahasiswa ITS memiliki daya saing global seperti adanya UKM ITS Foreign Language Society (IFLS),
kegiatan CommTECH, magang internasional ormawa,
keterlibatan dalam kompetsisi Harvard National Model
United Nation (HNMUN) sebagaimana Gambar 12.8
ataupun kegiatan internasionalisasi lain sebagaimana
Gambar 12.9 dan Tabel 12.2. HNMUN merupakan
sebuah wadah simulasi sidang Perserikatan BangsaBangsa (PBB), yang pesertanya berasal dari sekitar 70
negara di seluruh dunia. Pada forum ini, peserta dilatih
untuk bernegosiasi, berpidato dan menyampaikan
pendapat tentang permasalahan dunia.
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Gambar 12.8. (a)Pembekalan bagi peserta HMUN
2015[11], (b) R. Aditya Brahmana (Teknik Informatika) dan Yabes David Losong (Teknik Mesin)
mendapatkan penghargaan “The Best Social Venture Challenge” kompetisi Harvard National Model
United Nations (HNMUN) 2015

Gambar 12.9. Prestasi internasional (a) Chem-E-Car Competition 2015
Best Presentation & (b) Best Concept dan Best Prize for Poetry in Music dan Best
Costume in Category 2A
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Spektronics adalah tim Chem-E-Car (Chemical
Engineering Car) dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS). Tim ini memiliki fokus untuk merancang dan
memproduksi prototype mobil yang keseluruhan bahan
bakarnya dihasilkan dari reaksi kimia. Generasi pertama
Spektronics dibuat oleh lima orang mahasiswa teknik
kimia ITS pada tahun 2010, dibawah supervisi bapak Dr.
Hamzah Fansuri dan Professor Renanto Handogo. Sejak
2015, bapak Donny Satria Bhuana, ST, MT bergabung ke
dalam tim pembina Spektronics. Komposisi anggota tim
Spektronics terdiri dari beberapa departemen, diantaranya adalah teknik kimia, kimia murni, desain produk,
teknik industri, teknik elektro, teknik fisika, hingga departemen biologi. Keberagaman latar belakang keilmuan inilah yang menjadi salah satu trademark dan
kekuatan tim Spektronics hingga mampu menghasilkan
mobil - mobil berkualitas yang kerap menjuarai ajang
kejuaraan Chem-E-Car baik di dalam maupun di luar
negeri.

Gambar 12.10.
Spektronik produk
dan team

Sejak 2010, paling tidak satu generasi mobil
terbaru telah berhasil diluncurkan setiap tahunnya.
Spektronics generasi 2015/2016 dipimpin oleh Abdul
Karim Amarullah sebagai general manager dan Ryan
Nurisal sebagai vice general manager. Tim Spektronics
11 terdiri dari Muhammad Agung Almi sebagai team
leader dan Rifky Putra Herminanto, Ika Yuni Rachmawati, Regia Puspitasari dan Timotius Giovandi sebagai
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team members. Tim Spektronics 12
terdiri dari Wisnu Kusuma Atmaja sebagai team leader dan Putu Adhi Rama
Wijaya, Ratri Puspita Wardani, M. Irfan
Nurul Fajar Albana sebagai team mem-

bers. Beberapa prestasi tim Spektronics di ajang lomba Chem-E-Car tingkat
nasional maupun internasional adalah
sebagaimana Tabel 12.3 dan Gambar
12.11

Dua belas generasi mobil Spektronics telah berhasil di
release sejauh ini sejak pertama kali dihasilkan tahun
2010. Deskripsi kedua belas generasi mobil Spektronics beserta spesifikasinya dinyatakan sebagai Tabel
12.4. Sedangkan capaian beberapa generasi Spektronics dinyatakan pada Gambar 12.12.
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Gambar 12.11.(a)Spektronik generasi 1(satu) hingga
6 (enam), (b) Tim Spektronics 11 di ajang kejuaraan
Chem-E-Car Malaysia 2016
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Gambar 12.12. (a)Tim Spectronics
12 meraih juara 3 di ajang CHEMECA
2015 - Melbourne (Australia), (b) Tim
Spektronics 11 - Juara 3 poster session
- CHEMECA 2016 - Adelaide (Australia)
(c) Tim Spektronics 12 - Juara 1 race
competition - CHEMECA 2016 - Adelaide (Australia), (d) Delegasi Chem-ECar ITS - Juara Umum CHEMECA 2016
- Adelaide (Australia), 27 September
2016, (d) Delegasi Chem-E-Car ITS Juara Umum CHEMECA 2016 - Adelaide (Australia), 27 September 2016
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Pembinaan perilaku hidup
sehat merupakan suatu tantangan
internal dalam pembinaan karakter.
Tantangan ini dapat dikategorikan
sebagai tantangan yang kelima yaitu berupa sulitnya memiliki perilaku
hidup sehat bagi mahasiswa saat ini.
Gambar 12.13 menunjukkan hasil survey bagi para pencari kerja yang dilakukan oleh Engineering Career Center
(ECC UGM) 2015 yang menunjukkan
bahwa 58% pencari kerja mengalami

Gambar 12.13. Hasil
survey bagi para pencari
kerja yang mengalami
kegagalan karena alasan
kesehatan [12].

kegagalan karena alasan kesehatan
dan 54% nya adalah masalah darah
salah satunya kolesterol yang tinggi
dan hepatitis. Hal ini menjadi salah
satu bukti tentang pola hidup rata-rata mahasiswa yang tidak sehat mulai
dari pola makan yang keliru, kurang
olahraga dan tidur yang terlalu malam
(begadang, meskipun bukan berkaitan
dengan kuliah).
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Salah satu langkah yang dikembangkan oleh
ITS untuk mengantisipati hal tersebut adalah kegiatan
fisik melalui UKM, kegitan olah raga bersama maupun
ketersediaan jalur dan sarana bersepeda sebagaimana
Gambar 12.14.

Gambar 12.14. Sepeda
kampus bagi civitas akademika ITS
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Tantangan keenam dalam
pembinaan karakter adalah pembinaan sikap tertib berlalu lintas. Meskipun terlihat sederhana namun masalah
ini menjadi masalah serius jika tidak
dijadikan bagian dari pembinaan
karakter. Gambar 12.15 menunjukkan
fakta kecelakaan lalu lintas yang cukup
mengejutkan. Sebanyak kurang lebih

Gambar 12.15 Peta grafis
kecelakaan kendaraan bermotor
[13]

1,25 milyar kematian disebabkan kecelakaan kendaraan bermotor seluruh
dunia. Di ITS sendiri kampaye budaya
tertib berlalu lintas sudah dilakukan
salah satunya dengan media-media
informasi yang dipasang disepanjang
jalan dalam lingkungan kampus ITS
maupun seminar sosialisasi safety riding sebagaimana Gambar 12.16 .
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Gambar 12.16.
Seminar safety riding
di kampus ITS[14]

+ Kesimpulan 12
(Pola Pembinaan Karakter
Lainnya)

Tantangan Pembinaan Karakter Mahasiswa saat ini adalah
Narkoba, ketergantunagn terhadap alat komunikasi-media
sosial, pola hidup komsumerisme dan seks bebas dan lain-lain.
Sehingga perlu dibangun sebuah sistem pembinaan mahasiswa
yang terintegrasi dan dapat menjawab tantangan eketernal.
Salah satu karakter yang harus dibangun bagi mahasiswa adalah
berdaya saing global, pembinaan perilaku hidup sehat dan tertib
berlalu lintas.
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Mohammad Natsir

(1908-1903)
Suatu bangsa tidak akan maju sebelum ada di
antara bangsa itu segolongan guru yang suka
berkorban untuk kepentingan bangsanya
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13.1
Deskripsi Sebagian Karakter Mahasiswa
Baru ITS
Selain pengukuran jumlah dan kualitas kegiatan kemahasiswaan melalui SKEM, SKPI maupun
akademik tambahan, pengukuran dampak kegiatan
kemahasiswaan dapat dilakukan melalui tes psikologi
bagi mahasiswa baru dan calon wisudawan. Selisih
penilaian antara hasil tes psikologi saat menjadi mahasiswa baru dan setelah menjadi calon wisudawan
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dapat dijadikan alat ukur keberhasilan pembinaan
karakter. Gambar 13.1 menunjukkan hasil tes psikologi
mahasiswa baru ITS dalam lima tahun terakhir dari aspek ketahanan (endurance), kepemimpinanan (leadership) dan Kerjasama tim (teamwork). Kriteria penilaian
berdasarkan kategori baik sekali (BS), baik (B), cukup
(C), kurang (K) dan kurang sekali (KS).
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Gambar 13.1. Hasil tes psikologi
mahasiswa baru ITS 2012-2016
(a) Endurance, (b) Leadership, (c)
Teamwork
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Dari Gambar 13.1 tersebut ada beberapa hal yang
dapat disimpulkan yaitu,
1. Jumlah mahasiswa baru ITS dengan penilaian
kurang dan kurang sekali dari aspek Endurance
meningkat sebesar 42% dalam 5 tahun terakhir dari
37,94% (2012) menjadi 65,41% (2016). Hal ini berarti bahwa daya tahan mahasiswa baru ITS terhadap tekanan, dalam menghadapi tantangan dan lain
sebagainya semakin rendah.
2. Jumlah mahasiswa baru ITS dengan penilaian
kurang dan kurang sekali dari aspek Leadership
meningkat sebesar 44% dalam 5 tahun terakhir dari
35,76% (2012) menjadi 63,99 % (2016). Hal ini berarti aspek kepemimpinan mahasiswa baru ITS juga
semakin menurun.
3. Jumlah mahasiswa baru ITS dengan penilaian kurang
dan kurang sekali dari aspek Teamwork meningkat
sebesar 6% dalam 5 tahun terakhir dari 32,41%
(2012) menjadi 34,56% (2016). Artinya meskipun
peningkatannya rendah, namun jumlah mahasiswa
ITS yang kurang dapat bekerjasama semakin meningkat.

Langkah penting yang selanjutnya harus
dilakukan adalah aktitivitas pembinaan bagi mahasiswa baru ITS untuk dapat meningkatkan kemampuan softskill melalui kegiatan akademik maupun
kemahasiswaan. Sehingga arah program pembinaan kemahasiswaan di ITS dapat disesuaikan
dengan kebutuhan mahasiswa ITS sebagaimana
hasil pemetaan karakter di atas dan berdasarkan
tantangan yang harus dihadapi. Hasil Tracer Study
ITS 2016 meskipun belum mencakup seluruh jurusan di ITS namun dapat menjadi pola pemetaan
bagaimana peran ITS dalam membangun softskill
termasuk endurance, teamwork dan leadership.
Adapun penilaian responden Tracer Study terhadap kompetensi dan softskill yang harus dimiliki
terhadap pengembangan kompetensi dan softskill
yang diberikan ITS (untuk angkatan tahun 2008)
dinyatakan pada pada Gambar 13.2.
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Gambar 13.2. Penilaian alumni terhadap peran ITS dalam
membangun hardskill dan
softskill lulusan ITS angkatan
2008 [1]

Gap antara kompetensi dan peran ITS dalam membangun kompetensi
mahasiswa sebagaimana Gambar 13.2
dapat dijadikan bahan evaluasi tentang
perbaikan yang harus dilakukan ITS untuk meningkatkan kompetensi dan softskill tersebut misalnya pada ketrampilan
riset, memperesentasikan ide dan lainlain. Adapun evaluasi Dunia Usaha dan
Dunia Industri (DUDI) terhadap lulusan
ITS yang ada di industri mereka adalah
sebagaimana Gambar 13.3 dan Tabel
13.1.
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Gambar 13.3.
Evaluasi DUDI
terhadap Lulusan ITS [2]

347
Dari pelaksanaan Survey Kepuasan Pengguna Lulusan ITS 2016 ini ada beberapa evaluasi dan perbaikan
yang dapat dilakukan dalam peningkatan pembinaan softskill mahasiswa diantaranya:
1. Kemampuan bahasa asing dan kemauan/kemampuan untuk
belajar sesuatu yang baru masih kurang dari lulusan ITS karena GAP nya cukup tinggi sehingga pembinaan dari aspek ini
harus ditingkatkan.
2. Kemampuan berkomunikasi, kemampuan adaptasi, kemampuan presentasi dan menulis laporan dari lulusan ITS juga
sangat perlu ditingkatkan.

13.2
Filosofi Pembinaan Karakter

Proses pembinaan karakter
pada dasarnya hanya bisa dilakukan
melalui proses pendidikan. Pelaksananya tentu saja seorang pendidik yaitu
guru atau dosen. Seorang pendidik
tidak hanya berkewajiban mentransformasikan pengetahuan (knowledge)
sebagaimana pengajaran namun juga
dituntut untuk mampu menginternalisasikan nilai-nilai dan membangun
kepribadian peserta didik (mahasiswa).
Mendidik adalah pekerjaan yang tidak
mudah karena dalam pelaksanaan
pendidikan ini, juga dibutuhkan perhatian penuh, improvisasi (pengayaan),
pengembangan metode, evaluasi dan
keteladanan. Pendidik sering diidentikkan dengan guru yang merupakan
singkatan dari kata “digugu” dan “ditiru”. Di”gugu” (dipercaya) karena me-

miliki keilmuan dan wawasan yang
memadai, dan layak ditiru karena memiliki kepribadian yang utuh, antara
apa yang diucapkan (didengar oleh
peserta didik) dan apa yang dilakukanya (dilihat oleh peserta didik). Kita
tidak mungkin dapat mengajari anak
didik kita tentang arti tanggungjawab
jika kita sendiri tidak menjalani dan
memahami makna tanggungjawab.
Demikian juga dengan membangun
karakter kepemimpinan, menanamkan
sikap penghargaan terhadap orang lain
atau tentang manajemen waktu yang
baik. Membina anak didik (mahasiswa)
adalah anugerah kepercayaan yang besar untuk membangun manusia menemukan identitas dan karakter dirinya.
Seorang pendidik juga memiliki jasa
yang sama terhadap kita seperti orang
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tua. Mahasiswa meskipun lebih besar secara usia dari
anak-anak SMP/SMA, namun pada hakekatnya mereka
masih membutuhkan pengarahan dari dosen sebagai
para pendidiknya. Mengarahkan untuk dapat menemukan visi misi hidup, mengoptimalkan potensinya, dan
menentukan pilihan-pilihan masa depan. Dalam menjalankan peran ini tentu saja dibutuhkan pengorbanan
dari para pendidik dari segi waktu, tenaga, pikiran dan
paling penting adalah niatan keihlasan para pendidik
(pembina kemahasiswaan dalam hal ini) untuk menganggap anak didik (mahasiswa) sebagai anak-anak
yang harus dididik dalam tanggungjawabnya.
Berdasarkan UU guru dan dosen nomer 14 tahun 2015 disebutkan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu
pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan,
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat[3]. Sedangkan definisi profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian,
kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar
mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi [3]. Jadi sebenarnya berdasarkan UU tersebut telah dinyatakan bahwa dosen adalah pendidik. Namun dalam realitanya saat ini, terjadi sedikit pergeseran
paradigma ini. Tugas dosen sebagai ilmuan lebih dominan dibandingkan tugas dosen sebagai pendidik. Aktivitas penguatan kompetensi keilmuan melalui penelitian
yang awalnya ditujukan untuk peningkatan peran dosen dalam proses pendidikan misalnya tentang keterbaruan keilmuan yang diajarkan, mendapatkan proporsi
penilaian yang lebih dibandingkan aspek penilaian lain
seperti pengajaran dan pengabdian masyarakat (dalam
hal ini termasuk pembinaan mahasiswa). Sehingga saat
ini lebih banyak dosen memilih meneliti, menulis paper
atau artikel ilmiah dibandingkan terjun secara langsung
dalam proses pembinaan karakter mahasiswa melalui
berbagai kegiatan yang ada.
Sebenarnya pendidikan dan penelitian adalah
dua bagian yang berbeda dari sudut pandang objek
dan karakteristik aktivitasnya. Objek pendidikan adalah
manusia (anak didik /mahasiswa) sedangkan penelitian
(sains dan teknologi) objeknya adalah alam/materi.
Karakteristik pendidik juga berbeda dengan karakteristik peneliti atau pengusaha. Meskipun banyak orang
lebih mudah bisa melihat perbedaan antara peneliti dan
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pengusaha dibandingkan melihat perbedaan antara pendidik dan peneliti.
Seorang peneliti akan mengajari mahasiswa tentang PKM hanya sebatas
bagaimana cara menentukan metodologi, melaksanakan dan melaporkan hasil PKM. Sedangkan seorang
pendidik akan mengajari bagaimana
membuat proposal dan melaksanakan
PKM sebagai salah satu media pembinaan karakter. Dalam PKM, mahasiswa
dibantu untuk menentukan benang
merah penelitian yang akan dilakukan,
menajamkan kreativitas yang digagas,
menentukan roadmap penelitian dan
state of the art sederhana dari penelitian yang dilakukannya, sehingga seorang pendidik kadang juga harus dapat berperan sebagai peneliti. Namun
disisi lain, pembimbing PKM sebagai
pendidik akan mengajari bimbingan
PKMnya cara bekerjasama dengan
anggota tim yang lain, membangun
motivasi untuk mengerjakan PKM dengan sebaik mungkin dan menargetkan
diri untuk meraih hasil yang terbaik.
Selain itu, pembimbing PKM juga
berperan untuk mengajari cara menulis laporan ilmiah standar, menganalisa data, hingga presentasi yang baik.
Dengan berbagai aktivitas yang terkait
dengan PKM ini maka secara otomatis
akan terbina hardskill dan softskill mahasiswa secara sinergi.
Penjelasan tentang contoh
langsung aktivitas pendidik diatas,
memang terdengar sebagai suatu hal
yang klise, namun demikianlah realita
yang dilakukan oleh pendidik termasuk
pembina kegiatan kemahasiswaan di
dalamnya. Menjalani tuntunan sebagai
seorang pendidik pada kondisi saat ini
memang bukan hal yang mudah. Tuntutan bagi para dosen secara pribadi,
saat ini, juga semakin komplek misalnya minimal harus berpendidikan S3,
menghasilkan paper ilmiah terindek

scopus, melakukan penelitian dan
pengabdian masyarakat, mempresentasikan karya ilmiahnya dan lain sebagainya. Arah tuntutannya juga tidak
lagi banyak berhubungan langsung
dengan proses pendidikan namun kepada penelitian. Selain itu tantangan
eksternal yang mempengaruhi mahasiswa juga semakin beragam berupa
keterbukaan dan kemudahan akses
informasi, ketergantungan terhadap
gadget, konsumerisme dan individualisme yang semakin mendominasi,
hingga peredaran narkoba dan pornografi.
Oleh karena itu, penentuan
arah pembinaan kemahasiswaan mutlak diperlukan termasuk rincian aktivitas untuk mencapai pembinaan kemahasiswaan yang diharapkan. Selain
itu juga harus dibangun suatu sistem
yang menjamin keterlibatan dosendosen pembina kemahasiswaaan yang
memiliki dedikasi yang tinggi dalam
pelaksanaan pembinaan ini. Proses
monitoring, evaluasi, penyusunan indikator capaian, hingga penghargaan
atau dukungan bagi pembimbing harus
disusun untuk menjaga keberlangsungan pembinaan kemahasiswaan dapat
terus berjalan. Kerjasama tim (teamwork) adalah dasar paling penting
dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab yang besar dalam pembinaan kemahasiswaan.
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13.3
Teknis Pembinaan Kemahasiswaan untuk
Pembentukan Karakter
Teknis proses pembinaan kemahasiswaan dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti pengajaran, mentoring, instruksional/leading, training, konsultasi dan pendampingan sebagaimana Gambar 13.4.

Gambar 13.4. Beberapa metode pembinaan kemahasiswaan yang
dapat dilakukan
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Training adalah proses pemberian ilmu dan
pengetahuan mengenai hal tertentu yg dibawakan
oleh seorang yang menguasai materi tersebut. Konsultasi (consulting) adalah proses memberikan konsultasi
untuk menyelesaikan masalah yang terjadi baik akan,
sedang atau telah terjadi. Mentoring adalah proses
pembimbingan dari seorang yang sudah sangat menguasai hal-hal tertentu dan membagikan ilmunya kepada yang membutuhkan Sedangkan managing adalah
kegiatan mengatur orang untuk dapat bersama-sama
mencapai tujuan suatu organisasi. Kepemimpinan
(leading) merupakan proses membawa orang lain agar
semisi sehingga dapat bersama-sama mencapai visi
organisasi. Terapi adalah proses yang diperuntukkan
bagi seseorang yang disorder (penyakit/masalah) yang
selanjutnya butuh disembuhkan melalui mekanisme
terapi.
Namun teknis yang paling tepat dalam proses
pembinaan mahasiswa adalah dengan pendampingan (coaching). Coaching menurut International Coach
Federation (ICF) adalah proses pendampingan dan kerjasama dengan orang yang didampingi (klien) dalam
proses kreatif berpikir yang menginspirasi mereka untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional
mereka[4]. Coaching : “A collaborative solution-focused,
results-orientated and systematic process in which the
coach facilitates the enhancement of work performance,
life experience, self-directed learning and personal
growth of the coachee” [5].
Pembinaan kemahasiswaan pada intinya
bertujuan untuk pembentukan karakter termasuk
didalamnya softskill mahasiswa. Dalam pelaksanaannya tentu saja akan selalu simultan dengan pembinaan
akademis bahkan saling bersinergi. Namun suatu hal
mendasar adalah bahwa setiap pembina kemahasiswaan harus menyadari tentang filosofi pembinaan
bahwa pembinaan kemahasiswaan adalah proses
mendidik mahasiswa agar berkarakter baik. Pendekatan terbaik dalam proses pembinaan kemahasiswaan
ini adalah dengan metode pendampingan (coaching).
Metode pendampingan ini sangat diperlukan karena
tingkat berpikir mahasiswa berbeda-beda dan mahasiswa yang didampingi akan selalu berubah karena
ada mahasiswa yang masuk dan ada yang lulus secara
terus menerus. Misalnya dalam program PKM, sepanjang proses pendampingan ini, mahasiswa bukan sekedar diberikan konsep namun dibimbing dari mulai
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penulisan (proposal, laporan, media
dan cara presentasi), dalam pelaksanaan kegiatan, dalam kegiatan evaluasi hingga merumuskan perbaikan.
Teknis pelaksanaan pendampingan
ini bisa dengan diskusi, menunjukkan
cara mencari akar permasalahan, men-

unjukkan kesalahan yang dibuat dan
bagaimana yang seharusnya. Dalam
pelaksanaan pembimbingan (coaching), ada beberapa hal penting yang
perlu diperhatikan sebagaimana Tabel
13.2.
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Gambar 13.5. (a) Coaching bersama saat pimnas
28 di Haluoleo dengan salah satu agenda evaluasi PKM ITS 5 tahun terakhir, (b) Diskusi program
kewirausahaan dengan pengurus KWU jurusan-jurusan, (c) Pembimbingan penulisan proposal PKM
secara bersama di laboratorium
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Seorang pembimbing kemahasiswaan
yang handal juga dapat memberikan beberapa langkah teknik pembelajaran cepat yang
dapat dilakukan oleh peserta didik. Teknikteknik pembelajaran cepat ini sebenarnya dapat diterapkan secara umum pada berbagai
keilmuan. Pembimbing maupun anak bimbing
tinggal menyesuaikan dengan subjek pembelajaran/pembimbingan yang dilakukan. Adapun beberapa strategi pembelajaran cepat
dinyatakan pada Tabel 13.3.
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Seorang pendampingan kemahasiswaan butuh keintensifan
dalam proses pembinaan untuk dapat
menentukan pola dasar atau prinsipprinsip penting dalam pembinaannya.
Misalnya pembimbing PKMK yang intensif dalam melakukan pembimbingan, akan dapat menentukan seperti
apa proposal yang baik, apa kesalahan
yang umumnya dibuat dalam pembuatan proposal dan pelaksanaan PKMK,
bagaimana tips dan trik dalam pelaksanaan PKMK, apa saja tantangan
yang dihadapi dan bagaimana solusinya serta berbagai hal dasar yang lain.
Jika seorang pendamping kewirausahaan senantiasa termotivasi, dan tekun
dalam proses pembimbingan maka
pembimbing tersebut akan dapat
memiliki suatu kepekaan dan sangat
mudah menentukan pola pembinaan
dari berbagai kegiatan yang di bimbingnya. Prestasi seorang mahasiswa
pada dasarnya merupakan kombinasi
dari motivasi internal mahasiswa dengan pola pembimbingan yang tepat.
Karena seringkali banyak mahasiswa
yang memiliki keinginan tinggi untuk
berprestasi dan mengoptimalkan potensinya namun kurang memahami
standar dan cara teknis untuk mengasah potensinya tersebut. Sehingga
seorang mahasiswa juara Program
Wirausaha Mahasiswa (PMW) bukanlah mahasiswa yang dipaksa oleh
dosen pembina kemahasiswaan untuk
aktif berwirausaha, namun mahasiswa
yang memang berminat berwirausaha
dan selanjutnya mendapatkan pendampingan tentang cara memulai bisnis, membaca peluang pasar, mengatur dan memanagement SDM dan SDA
nya hingga akhirnya berhasil memperoleh profit dan menjalankan bisnis
dengan baik. Seorang mahasiswa juara
renang internasional yang sesungguhnya, adalah juara yang lahir dari ke-

inginan pribadi si mahasiswa yang didampingi untuk menemukan potensinya
dan terbina melalui pembinaan yang
baik. Ya, karena setiap mahasiswa adalah istimewa, ada yang suka olahraga,
suka menulis, suka pemograman, suka
berdagang, hobi otak-atik mesin, atau
kesukaan yang lain.
Memang adakalanya ada beberapa mahasiswa yang secara otodidak dapat menentukan strategi untuk mencapai hasil terbaik. Namun jika
kita menginginkan pembinaan yang
menyeluruh maka kita harus dapat
membuat suatu sistem pembinaan.
Sehingga yang terbina tidak hanya hitungan jari namun anak didik kita secara masal dapat memahami standar
keilmuan atau standar untuk mengoptimalkan potensinya.
Konsep lain yang sangat penting dalam pembinaan kemahasiswaan
ini adalah perlunya selalu menginovasi
cara pembinaan. Hal ini harus dilakukan
dengan tujuan agar proses pembinaan
yang dilakukan dapat sesuai dengan
kondisi anak didik yang kita bina maupun dapat menjawab tantangan perubahan yang harus dihadapi oleh mereka. Karena pada dasarnya tantangan
yang dihadapi oleh mahasiswa setiap
masanya selalu berbeda dan berkembang. Pembinaan kemahasiswaan ini
sebenarnya hampir sama dengan konsep pembinaan kewirausahaan. Seorang wirausahawan tidak melakukan
hal-hal yang berbeda, tetapi mereka
melakukan hal-hal biasa dengan CARA
BERBEDA. Mereka juga tidak melakukan hal-hal yang istimewa, tetapi
mereka melakukan hal-hal biasa dengan CARA ISTIMEWA.
Lalu bagaimana ciri-ciri seorang coach yang baik ? Secara sederhana seorang coach yang baik adalah seorang yang memahami bahwa
pembinaan kemahasiswaan bertujuan
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untuk membentuk karakter manusia. Pembina
kemahasiswaan ini juga memahami proses pembimbingan yang dilakukannya adalah proses pendidikan yang secara teknis akan banyak menyita
waktu, energi, pemikiran bahkan terkadang finansial. Namun seorang dosen pendamping kemahasiswan akan selalu berkenan untuk membimbing
mahasiswa menjadi anak bangsa yang bercitacita luhur, berperilaku baik dan mengoptimalkan
seluruh potensinya karena menyadari bahwa hal
ini adalah bagian dari tanggungjawabnya. Seperti
halnya sebagai orang tua, seorang pembina kemahasiswaan akan selalu mengerahkan seluruh
kemampuannya untuk membimbing mahasiswa.
Menjadi juara bukanlah tujuan namun adalah sebuah kebanggaan jika kita dapat melihat anak
didik kita menjadi percaya diri, termotivasi dan
selalu ingin berkarya dengan hasil terbaik. Apakah
Anda dapat membedakan wajah semangat mahasiswa dan dosen pembimbing kemahasiswaan sebagaimana Gambar 13.6.

Gambar 13.6. Salam
semangat antara coachee
dan coach yang tidak jauh
berbeda
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Adapun capaian prestasi mahasiswa sebagaimana Gambar 13.7
dan 13.8 hanyalah salah satu bonus atau hadiah yang diperoleh
bagi pembimbing maupun bagi anak-anak untuk terus termotivasi
membimbing mahasiswa menjadi anak-anak bangsa yang berguna dan berkarakter baik.
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Gambar 13. 7. Salah satu
pemberitaan capaian
kemahasiswaan ITS
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+ Kesimpulan 13
(Desain dan proses pembinaan
karakter mahasiswa ITS)
Proses pembinaan karakter pada dasarnya hanya bisa dilakukan melalui
proses pendidikan. Teknis yang paling tepat dalam proses pembinaan mahasiswa adalah dengan pendampingan (coaching). Pembinaan kemahasiswaan
pada intinya bertujuan untuk pembentukan karakter termasuk didalamnya
softskill mahasiswa. Seorang pendampingan kemahasiswaan butuh keintensifan dalam proses pembinaan untuk dapat menentukan pola dasar atau
prinsip-prinsip penting dalam pembinaannya. Konsep lain yang sangat penting dalam pembinaan kemahasiswaan ini adalah perlunya selalu menginovasi
cara pembinaan. Hal ini harus dilakukan dengan tujuan agar proses pembinaan yang dilakukan dapat sesuai dengan kondisi anak didik yang kita bina
maupun dapat menjawab tantangan perubahan yang harus dihadapi oleh
mereka. Karena pada dasarnya tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa
setiap masanya selalu berbeda dan berkembang.
Secara sederhana seorang coach yang baik adalah seorang yang memahami
bahwa pembinaan kemahasiswaan bertujuan untuk membentuk karakter
manusia. Pembina kemahasiswaan ini juga memahami proses pembimbingan
yang dilakukannya adalah proses pendidikan yang secara teknis akan banyak
menyita waktu, energi, pemikiran bahkan terkadang finansial. Namun seorang
dosen pendamping kemahasiswan akan selalu berkenan untuk membimbing
mahasiswa menjadi anak bangsa yang bercita-cita luhur, berperilaku baik dan
mengoptimalkan seluruh potensinya karena menyadari bahwa hal ini adalah
bagian dari tanggungjawabnya. Seperti halnya sebagai orang tua, seorang
pembina kemahasiswaan akan selalu mengerahkan seluruh kemampuannya
untuk membimbing mahasiswa. Menjadi juara bukanlah tujuan namun adalah
sebuah kebanggaan jika kita dapat melihat anak didik kita menjadi percaya
diri, termotivasi dan selalu ingin berkarya dengan hasil terbaik.
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[ Dr. Widyastuti,S.Si.,M.Si ]
Dr. Widyastuti, S.Si, M.Si, adalah dosen peneliti dari jurusan Teknik Material dan Metalurgi ITS.
Kegiatan pembimbingan mahasiswa telah dimulainya sejak awal menjadi dosen. Berusaha mengikuti standar dan mengerjakan segala sesuatu sebaik
mungkin, adalah hal penting yang selalu ditekankan
untuk diri sendiri maupun kepada setiap mahasiswa
ITS yang dibimbingannya. Sejak tahun 2013 hingga
2016, Widyastuti diamanahi sebagai kordinator pusat
aktivitas kemahasiswaan LP2KHA ITS. Suatu hal yang
menurutnya penting adalah segera menyusun standar
pembinaan kemahasiswaan yang telah dibangun di
ITS untuk dapat dievaluasi dan dikembangkan lebih
lanjut. Bersama Dr. Bambang Sampurno, melahirkan
karya “Panduan Kemahasiswaan ITS” 2014. Pada
tahun 2015 menyusun buku standar kewirausahaan
“Technopreneurship” bersama pokja technopreneur
dan buku Wawasan Teknologi dan Komunikasi Ilmiah
WTKI 2015 untuk meningkatkan kemampuan nalar
mahasiswa ITS. Sedangkan buku “Integrasi Teknologi
dan Kewirausahaan” 2016 yang disusun bersama tim
telah menjadi buku acuan pengembangan kewirausahaan nasional baik oleh Kemenristekdikti maupun
Bappenas.
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[ Drs. Bandung Arry Sanjoyo, M.IKom. ]
Drs Bandung Arry Sanjoyo M.IKom adalah dosen
peneliti matematika. Meskipun bergelut dengan rumusrumus namun kecintaannya pada pembinaan kemahasiswaan mengantarkannya diamanahi sebagai pembantu dekan 3 FMIPA 2008-2011 yang erat kaitannya dengan
pembinaan kemahasiswaan. Kordinator penalaran Biro
kemahasiswaan ditahun 2011-2012 ini, telah membangun sistem pembinaan kemahasiswaan ITS yang terintegratif dan menghasilkan banyak prestasi mahasiswa
yang cukup membanggakan. Saat ini, penulis buku
Matematika Bisnis dan Manajemen Jilid 1-3 untuk SMK
Kelas X - KTSP 2006 ini sedang menjalani pendidikan
S3. Namun ditengah kesibukan beliau menempuh pendidikan, beliau masih aktif menjadi pembina mahasiswa
maupun menjadi instruktur pelatihan dalam pembinaan
kemahasiswaan nasional diseluruh indonesia. Bandung
juga menjadi reviewer dan juri PKM tingkat nasional
maupun kegiatan penalaran yang lain. “Melihat anakanak hasil didikan kita dapat menemukan potensi dirinya dan menemukan arah yang lebih baik bagi hidupnya
kedepan adalah cukup bagi saya”. Sebuah ungkapan
sederhana oleh seorang konseptor pembinaan kemahasiswaan ITS. Salam semangat
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[ Ir. Mas Agus Mardyanto, ME, Ph.D ]
Bagi Ir. Mas Agus Mardyanto, ME, Ph.D menjadi
seorang ahli keairan lulusan T. Sipil, University of Ottawa, Canada dan University of Roorkee (IIT Roorkee),
India tidak dapat memadamkan semangat Beliau yang
sangat konsen dengan pembinaan kemahasiswaan.
Bahkan ditengah tugas dan tanggung jawab yang besar sebagai wakil dekan FTSP 2011-2016 beliau masih
menyempatkan diri membimbing PKM hingga dini hari
untuk persiapan PIMNAS. Penilaian teknis bagi peserta
seleksi Mawapres ITS juga tetap dilakukannya meskipun pada saat bersamaan beliau sedang ada tugas sebagai Tim pengadaan barang ITS. Benar-benar sebuah
dedikasi yang besar bagi cak MAM, panggilan akrab beliau. Tanggungjawab mendidik mahasiswa adalah juga
tanggungjawab saya sebagai dosen mereka apalagi
saya Wakil Dekan. Semoga Anak-anak ITS kedepan semakin baik dan dapat memenangkan persaingan global.
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[ Putu Gde Ariastita, ST, MT. ]
Ahli perencanaan wilayah dan kota ini juga menjabat sebagai kajur jurusan Perencanaan Wilayah Kota
(PWK) 2011-2015. Dedikasi beliau sangat besar dalam
pembinaan kemahasiswaan sejak beliau menjadi dosen
dan tidak padam dengan beban tanggungjawab sebagai
seorang kajur. Pembimbingan TOT kakak pendamping
keilmiahan yang diadakan diluar kota tetap di datanginnya meskipun harus datang terlambat setelah rapat
dan harus langsung kembali ke Surabaya setelahnya.
Kesibukan beliau sebagai ahli perencanaan kota yang
juga mendapatkan kepercayaan berbagai daerah untuk
mendesain berbagai tata kota berbagai wilayah di Indonesia, tidak membuat beliau malas melangkah untuk
sekedar hadir di acara sosialisasi PKM bagi mahasiswa
(PKM goes to campus) diawal semester. Waktu, tenaga,
pikiran bahkan pengorbanan finansial tidak ada artinya
melihat anak-anak kita berhasil, demikian motto beliau.
Benar-benar dedikasi yang besar dari Gde Putu Ariastita,
ST, MT. Sukses selalu ya Pak !

