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Latar Belakang  
Dalam Sistem Pendidikan Nasional yang termuat dalam Undang 

Undang  Sistem Pendidikan Nasional, Nomor 20 tahun 2003 yang mengamanatkan 

pada kita bahwa  pendidikan merupakan usaha sadar 

untuk  menyiapkan  peserta  didik  melalui  kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau 

pelatihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Bimbingan yang dimaksud tidak 

terlepas dari keingingan yang tulus  dari  semua unsur yang terlibat sehingga tercipta 

bentuk aktitas dari mahasiswa yang merupakan media penyampaian jati diri 

kepemimpinan masa yang akan datang. 

Peserta didik yang melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi akan merasakan berbagai perbedaan yang cukup signifikan bila dibandingkan 

dengan pembelajaran yang ditempuh sebelumnya, baik aspek akademik maupun aspek 

sosial budaya. Dalam rangka menyiapkan mental dan memberikan gambaran tentang 

sistem pembelajaran dan kehidupan di kampus maka diperlukan adanya program 

pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru untuk mempercepat adaptasi 

dengan lingkungan yang baru.  

Masa ini dapat dijadikan titik tolak inisiasi pembinaan idealisme, menanamkan 

dan membina sikap cinta tanah air, kepedulian terhadap lingkungan dalam rangka 

menciptakan generasi yang berkarakter jujur, cerdas, peduli, bertanggung jawab dan 

tangguh. Kadang-kadang sebagian dari pihak kampus menyerahkan kegiatan secara 

penuh kepada peserta didik senior tanpa ada proses pembimbingan dan 

pendampingan yang memadai.  

Masing-masing perguruan tinggi mengembangkan model pengenalan kampus 

sesuai dengan interpretasi masing-masing sehingga terjadi penyimpangan antara lain 

aktivitas perpeloncoan oleh senior, kekerasan fisik dan atau psikis yang dapat berakhir 

dengan adanya korban jiwa yang tentu saja dapat menimbulkan kecemasan, 

kekhawatiran atau bahkan ketakutan bagi mahasiswa baru dan bahkan orang tua. 

Program pengenalan harus direncanakan secara matang agar dapat dijadikan sebagai 

momen yang tepat untuk menanamkan pendidikan karakter kepada peserta didik 

baru.  

Mahasiswa baru diharapkan mendapat informasi yang tepat mengenai sistem 

pendidikan di perguruan tinggi baik bidang akademik maupun non-akademik. 

Penyusunan panduan yang lebih rinci dinilai perlu untuk mengingatkan kembali 

tentang penyelenggaraan proses belajar mengajar berbasis kompetensi yang 

memerlukan syarat (1) pemahaman tentang learning to know, learning to do, learning 

to live togeher, dan learning to be dari program studi yang akan ditempuh secara 
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benar dan sedini mungkin, (2) kemampuan beradaptasi dengan lingkungan belajar 

secara cepat agar proses pembelajaran berlangsung dalam suasana atmosfir yang baik, 

dan (3) sistem pembelajaran mahasiswa yang tepat untuk percepatan proses 

pemahaman makna program studi yang dimasuki dan adaptasi dengan lingkungan 

kampus. 

 

Tujuan  
1. Membentuk kepribadian mahasiswa baru sehingga mampu menyesuaikan 

diri dengan kehidupan kampus, khususnya di FK. Unand 

2. Memperbaiki interaksi diantara mahasiswa di lingkungan FK. Unand 

3. Memperbaiki interaksi antara mahasiswa dengan dosen/tendik di 

lingkungan FK. Unand  

 

Dasar hukum 
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  

3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi;  

4. Peraturan Mentei Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 

2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan  Tinggi Kementerian Pendidikan Dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor  25 tahun 2014 tentang Pembinaan 

Kegiatan Mahasiswa 

6. Edaran Direktur  Jenderal Pembelajaran dan kemahasiswaan Nomor 106 tahun 

2017 , tentang Pembinaan kegiatanahasiswa 

 

 

Azas 
Azas pembinaan mahasiswa baru adalah  Azas keterbukaan; Azas 

demokratis; Azas humanis. 

 

Azas keterbukaan  

Azas ini berarti semua kegiatan penerimaan danpembinaan mahasiswa baru 

dilakukan secara terbuka, baik dalam hal pembiayaan, materi, 
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substansi  kegiatan,  berbagai informasi waktu maupun tempat penyelenggaraan 

kegiatan 

Azas demokratis  

Berarti semua kegiatan dilakukan dengan berdasarkan kesetaraan semua pihak 

dengan menghormati hakdan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam 

kegiatan penerimaan dan pembinaan mahasiswa baru tersebut.  

 
Azas humanis  

Azas ini mengandung makna bahwa kegiatan penerimaan dan pembinaan 

mahasiswa baru dilakukan berdasarkan kemanusiaan yang adil 

dan beradab serta  memegang teguh prinsip - prinsip persaudaraan. 

 

Metode 
Metode kegiatan terdiri pembentukan kelompok mentoring yang terdiri dari 

mahasiswa baru, senior dan dosen . Pelatihan untuk senior sebagai mentor, bimbingan 

oleh mentor secara berkala, permainan untuk membangunan suasana yang harmonis 

diantara mahasiswa dan dosen. 

 

Kelompok Mentoring  

Kelompok Mentoring terdiri dari 2 orang mahasiswa senior yang berasal dari 

angkatan yang berbeda dan aktif dalam salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa di 

lingkungan FK. Unand. Setiap 2 orang mentor akan membimbing 10 orang mahasiswa 

baru. Setiap 40 orang mahasiswa baru akan dibimbing oleh 2 orang dosen dan 1 orang 

residen dengan riwayat aktivitas di FK. Unand saat perkuliahan dulu.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

8-10 mahasiswa 

baru 

8-10 mahasiswa 

baru 

8-10 mahasiswa 

baru 

 

8-10 mahasiswa 

baru 

 

2 orang 

mentor/senior  

2 orang 

mentor/senior  

 

2 orang 

mentor/senior  

 

2 orang 

mentor/senior  

 

2 Dosen dan 1 residen 

sebagai pembimbing  
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Jika diasumsikan terdapat 350 mahasiswa baru, maka akan terdapat 35 – 36 

grup mentoring yang akan dibina oleh 70-72 orang mentor dari mahasiswa senior serta  

18 orang dosen dan 9 orang residen.  

 
Pelatihan untuk Mentor (Training of Mentor) 

Bidang III FK. Unand menyiapkan modul pelatihan para kandidat mentor, 

sehingga mereka yang telah lulus dianggap layak sebagai mentor mahasiswa baru. 

Modul pelatihan terdiri dari : 

1. Kemampuan komunikasi 

2. Pemahamanan kehidupan kampus  

3. Organisasi mahasiswa di FK. Unand 

4. Etika  

5. Profesi (dokter, bidan, psikolog) 

6. Cara belajar efektif dan efisien di FK. Unand  

7. Sistem pembelajaran di FK. Unand  

8. Kebangsaan dan nasionalisme  

9. Nilai islam, iman dan ikhsan dalam dunia kesehatan (khusus muslim) 

 

Pelatihan diberikan oleh dosen yang dipilih oleh pimpinan Fakultas dengan 

lama pelatihan 1 hari.  

 

Mentoring  

Mentoring dilaksanakan 1-2 jam/pertemuan dengan jadwal sebagai berikut  

1. Dua bulan pertama,  pertemuan 2x/minggu 

2. Dua bulan kedua, pertemuan 3x/2 minggu 

3. Dua bulan ketiga, pertemuan 1x/minggu  

Total waktu mentoring adalah 6 bulan, namun mahasiswa baru masih tetap 

dapat bertanya dan mendapatkan bimbingan dengan mentor senior mereka.   

 

Permainan  

Permainan dilakukan secara berkelompok, dimana setiap kelompok terdiri dari 

4 grup mentoring (36-40 orang/kelompok). Permainan ini ditujukan untuk menjalin 

keakrabatan seluruh civitas akademika di lingkungan FK. Unand. Permainan 

dilaksanakan setiap 2 minggu selama 6 bulan periode mentoring.   
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Pada tahap ini dapat dilakukan berbagai bentuk perlombaan, sehingga 

terbentuk nuansa kompetitif yang sehat diantara kelompok. Setiap bulan kelompok ini 

dipecah sehingga grup mentor asalnya berbeda-beda.  

 
Model interaksi  

Setiap mahasiswa baru akan diberikan buku putih yang mencakup daftar nama 

dosen, nama mahasiswa pengurus inti UKM, nama kasubag/ka TU di lingkungan FK. 

Unand. Mahasiswa baru diwajibkan berkenalan dan mendapatkan tanda tangan dari 

namanya yang tertulis di dalam buk putih tersebut.  

 

Evaluasi  

Pimpinan FK. Unand akan melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksananaan 

kegiatan yang dikaitkan dengan target capaian yang diinginkan. Target capaian adalah  

1. Angka mahasiswa dengan kendala psikologis selama perkuliahan dibawah 

2% 

2. Pengenalan mahasiswa terhadap dosen lebih dari 30% 

3. Pengenalan mahasiswa dengan sesama mahasiswa baru lebih dari 70% 

4. Pengenalan mahasiswa dengan senior > 20%  

 

 
NOTE: Daftar nama dosen FK UNANd terlampir dalam buku Salingka 2020 


