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1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Orientasi atau perkenalan merupakan proses awal untuk melakukan adaptasi

dan sosialisasi yang dihadapkan pada lingkungan baru atau tempat baru. Masa

orientasi atau perkenalan sangat dibutuhkan oleh orang-orang untuk dapat mampu

menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang sedang dihadapinya, agar tidak salah

dalam bertindak maupun bersikap. Dengan adanya hal tersebut, diharapkan setelah

mengetahui diri masing-masing maka akan dengan mudah mengenali status dan

perannya dalam suatu tempat baru atau lingkungan baru tersebut. Selain mengenali

status dan peran, mereka juga bisa menciptakan hubungan timbal balik yang baik.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), perkenalan adalah hal

(perbuatan) berkenalan (memperkenalkan). melakukan perkenalan tidak hanya dengan

teman sebaya, melainkan bisa melakukan perkenalan dengan orang yang lebih tua dari

kita. Contoh dari perkenalan, yaitu ketika kita di sebuah perkuliahan, kita bisa

melakukan perkenalan atau saling berkenalan dengan civitas akademika, seperti

dosen, tenaga pendidik, dan lain-lain. Pengenalan diri adalah kemampuan seseorang

untuk melihat kekurangan dan kelebihan dirinya sehingga mampu melakukan respon

terhadap tuntutan-tuntutan yang muncul dari luar. Dengan adanya perkenalan, maka

masing-masing individu akan memiliki kemampuan serta keberanian untuk

mengaktualisasikan dirinya.

Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia tidak dapat hidup sendiri dan

pasti membutuhkan bantuan orang lain. Maka, seorang individu dengan individu

lainnya harus mengenali satu sama lain. Pada umumnya, seseorang sebelum

melakukan perkenalan atau saling berkenalan akan merasa canggung dan bahkan

tidak nyaman dengan orang baru di sekitarnya tersebut, yang ditemukan pada

lingkungan baru juga tentunya. Maka, dari itu perkenalan dibutuhkan untuk saling

mengenal nama hingga personalitas sesama, sehingga menimbulkan rasa nyaman dan

mampu membangun hubungan komunikasi yang baik. Selain itu, melalui perkenalan

juga bisa melancarkan proses belajar mengajar, seperti seorang mahasiswa atau

mahasiswi yang sudah melakukan perkenalan dengan dosen maupun tenaga pendidik

dan begitupun sebaliknya.

Kegiatan prospektiv adalah kegiatan yang menyalurkan motivasi serta

pemahaman materi yang menarik dan bermanfaat untuk mahasiswa baru UPN Veteran

Jakarta tahun 2021. Selain adanya kegiatan tersebut, adapun tugas yang diberikan dari



kegiatan tersebut agar kita bisa lebih memahami lingkungan UPN Veteran Jakarta

baik individu maupun kelompok, sehingga mahasiswa baru mampu melakukan

perkenalan dengan dirinya sendiri dan orang baru, seperti teman, dosen, tenaga

pendidik, dan lain-lain. Salah satu tugas yang menjadi ajang perkenalan adalah

intimate civitas akademika melalui platform Google Meet, dikarenakan adanya

pandemi Covid-19 yang menyebabkan seluruh kegiatan harus tetap berjalan walaupun

hanya di rumah masing-masing dan tidak menutup kemungkinan kita semua untuk

saling mengenal.

1.2 Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dari kegiatan mengenal civitas akademik, yaitu sebagai berikut:

1. Menghindari rasa canggung dan ketidaknyamanan antara mahasiswa

baru dengan dosen, tenaga pendidik, dan teman baru

2. Mengetahui nama hingga personalitas mahasiswa baru dengan dosen,

tenaga pendidik, dan teman baru

3. Mengetahui masing-masing peran dan status sebagai mahasiswa,

dosen, serta tenaga pendidik

1.3 Manfaat Kegiatan

Adapun manfaat dari kegiatan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Merasa nyaman dan tidak merasa canggung saat harus berkomunikasi

dengan dosen, tenaga pendidik, dan teman baru

2. Memperlancar proses belajar mengajar karena sudah mengetahui nama

hingga personalitas antara mahasiswa baru dengan dosen, tenaga

pendidik, dan teman baru

3. Memiliki hubungan timbal balik yang baik dan bermanfaat bagi

sesama



2. Pembahasan

2.1 Perencanaan

Adapun perencanaan dari kegiatan ini, yaitu hal pertama yang kami lakukan

adalah menghubungi dan memberikan informasi kepada beberapa dosen, tenaga

pendidik, dan teman-teman untuk menghadiri kegiatan mengenal civitas akademika

ini di platform Google Meet pada hari Jumat, 3 Desember 2021, pukul 19.30 WIB.

Dalam kegiatan ini, terdapat 3 dosen, 1 tenaga pendidik, dan 10 orang teman.

Sebelum pukul 19.30, kami menghubungi dengan tujuan untuk mengingatkan dosen,

tenaga pendidik, dan teman-teman mengenai kegiatan mengenal civitas akademika ini

agar hadir tepat waktu.

Pada kegiatan ini terdapat pembicara yang melakukan pembukaan acara

dengan melakukan perkenalan terlebih dahulu, kemudian kami akan berbincang

dengan dosen, tenaga pendidik, dan teman-teman mengenai proses perkuliahan di

UPN Veteran Jakarta. Pada saat kegiatan acara sudah selesai, pembicara akan

melakukan penutupan acara dengan melakukan pengucapan terima kasih kepada

dosen, tenaga pendidik, serta teman-teman yang sudah bersedia hadir pada kegiatan

tersebut dan juga pengucapan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan kata dari

pembicara.

2.2 Pelaksanaan

No Waktu Kegiatan Keterangan

1 19.30-19.45 Persiapan memasuki ruang Google Meet

2 19.45-19.50 Pembukaan acara (melakukan perkenalan)

3 19.50-20.05 Berbincang dan melakukan tanya jawab

4 20.05-20.10 Penutupan acara

Pada pukul 19.30-19.45, mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik memasuki

ruang Google Meet yang sudah diberikan sebelumnya, kemudian dilakukan

pembukaan acara oleh pembicara pada pukul 19.45-19.50. Setelah itu, pada pukul

19.50-20.05, para mahasiswa, dosen, dan tenaga pendidik berbincang dan melakukan

tanya jawab. Lalu, penutupan acara dilakukan pada pukul 20.05-20.10 oleh

pembicara.



Berikut daftar hadir partisipan pada kegiatan mengenal civitas akademika,

yaitu:

No Nama Keterangan

1 Mira Rahmi, SE, MBA Dosen

2 Dra. Pusporini., MM Dosen

3 Ade Nur Rohim., S.H.I.,M.E.I Dosen

4 Karina Sucitra Tenaga Pendidik

5 Faiza Ghefira Irwandi Mahasiswa

6 Abiyyu Zikril Mahasiswa

7 Mohamad Faizul Amri Budianto Mahasiswa

8 Intan Farrel Aurellia Mahasiswa

9 Ahsanul Kamil Mahasiswa

10 Andini Mahasiswa

11 Arif Budiman Mahasiswa

12 Muhammad Arkansyah Mochtar Mahasiswa

13 Dayanah Mutiarani Rahayu Mahasiswa

14 Mahar Dinar Aulia Mahasiswa

15 Raisa Nur Hidayah Mahasiswa



16 Jihan Anggraini Mahasiswa

17 Kevin Shaquille Lesmana Mahasiswa

18 Nurulia Amanda Mahasiswa

19 Naufal Empy Mahasiswa

20 Raihan Falqahi Mahasiswa

21 Muhammad Ridwansyah Mahasiswa

22 Safira Rizki Mahasiswa

23 Sekar Shabrina Mahasiswa

24 Sofhie Viola Vania Mahasiswa

25 Thifal Raniah Mahasiswa

26 Hana Rahmah Kamila Mahasiswa

27 Dinda Triana Maharani Mahasiswa

28 Fary Ardian Syah Mahasiswa

29 Mahiera Afiya Zidanesya Mahasiswa

30 Citra Kirana Astika Putri Mahasiswa

31 Dwi Rizki Nurrahman Mahasiswa

32 Afifah Aleyda Zahra Mahasiswa

33 Azzahra Fitriani Putri Mahasiswa

34 Fathoni Yusuf Mahasiswa

35 Fauzii Maulana Nurwahid Mahasiswa

36 Andrey Naufal Arrizki Mahasiswa

2.3 Evaluasi

Adapun beberapa evaluasi dari kegiatan mengenal civitas akademika ini, yaitu

sebagai berikut:

1. Kurangnya persiapan pada saat sebelum maupun ketika kegiatan sedang

berlangsung

2. Kurangnya keaktifan mahasiswa dalam berbincang atau berkomunikasi



3. Kegiatan dimulai pada waktu yang tidak tepat sehingga acara selesai terlalu

malam



3. Kesimpulan dan Saran

3.1 Kesimpulan

Manusia sebagai makhluk sosial harus mampu beradaptasi dengan lingkungan

sekitar, baik lingkungan lama atau pun lingkungan baru. Hal itu dilakukan agar tidak

salah dalam bertindak, saling mengenal, serta saling memahami satu sama lain. Selain

itu, adaptasi dan perkenalan juga diperlukan untuk menimbulkan rasa nyaman,

berkomunikasi dengan baik, serta mengetahui kelebihan dan kekurangan

masing-masing. Dengan beradaptasi, proses perkuliahan akan berjalan dengan baik

dan lancar karena telah mengetahui masing-masing perannya.

3.2 Saran

Adapun saran dari kegiatan mengenal civitas akademika ini, yaitu sebagai

berikut:

1. Persiapan harus lebih matang lagi, dimulai dari jenis kegiatan hingga waktu

kegiatan

2. Sebagai mahasiswa, harus lebih komunikatif dan berperan aktif dalam proses

kegiatan yang sedang dijalani, baik akademik maupun non akademik

3. Memulai suatu kegiatan dengan disiplin dan tepat waktu


