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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap tahun seluruh perguruan tinggi menerima mahasiswa baru. Mahasiswa 

baru dapat didefinisikan sebagai suatu individu yang pertama kali masuk dunia 

perkuliahan. Adapun mahasiswa baru dapat disebut juga masa transisi yang di mana 

harus belajar lebih mengenai istilah dalam perkuliahan seperti Satuan Kredit Semester 

(SKS), Program Studi (PRODI), dan lain-lain. Masa transisi inilah memiliki manfaat 

yang di mana berguna untuk mahasiswa agar mudah beradaptasi dan aktif dalam 

perkuliahan.Bukan hanya itu saja, masa transisi ini juga merupakan suatu perjalan 

untuk menuju dewasa. Sebab mahasiswa baru alam biasanya memasuki bangku 

perkuliahan pada umur 17-22 tahun. Dalam kondisi inilah masa transisi dari Sekolah 

Menengah Atas/Sederajat ke Perguruan Tinggi. Dengan demikian, mahasiswa baru 

menjalani dua masa transisi dalam satu waktu.  

Selain perubahan pada setiap individu mahasiswa baru, terjadinya perubahan 

dalam lingkungan pembelajaran. Yang di mana perubahan sangat berbeda sekali antara 

hubungan murid-guru dengan mahasiswa-dosen. Dalam dialog pun pada tingkat 

universitas lebih jarang sebab dosen mempunyai waktu yang sibuk dan mengajar di 

berbagai kelas lainnya. Dibandingkan dengan guru yang mempunyai waktu yang lebih 

sedikit dibandingkan dengan dosen. Dengan kata lain, guru lebih fokus terhadap 

siswanya. Perubahan lingkungan pembelajaran selanjutnya adalah pada lingkup tingkat 

kompetitif pembelajaran mahasiswa. Sebab mahasiswa yang sudah memasuki 

perguruan tinggi harus siap menghadapi tinggi tingkat kompetitif antar mahasiswa. 

Begitu juga dengan tugas yang diberikan, sebab dalam perkuliahan tugas yang 

diberikan akan lebih kompleks yang di mana mempunyai banyak bentuk jenisnya 

seperti essay, makalah/paper discussion, presentasi kelompok, laporan project, dan 

sebagainya. 

Maka dari itu, dengan diadakannya diskusi ini kami dari kelompok Kawio 

sebagai mahasiswa baru ingin menanyakan hal langsung kepada Bapak/Ibu Dosen atau 

Tenaga Pendidikan yang diundang, untuk memberikan tips dan sarannya dalam 

menjalani hidup perkuliahan. Dalam diskusi ini akan membicarakan terkait dengan 



 

 

 

mekanisme penilaian dalam perguruan tinggi, kompetensi yang diadakan dalam 

universitas dan lain-lain. Tapi yang menjadi tujuan utama dalam diskusi ini adalah 

mempererat persaudaraan antar civitas akademika. Maka dari itulah, diskusi ini muncul 

dengan tema “Merajut Kebersamaan dan Persaudaraan Antar Civitas Akademika”. 

1.2 Tujuan Kegiatan 

● Mempererat tali persaudaraan antar civitas akademika. 

● Mengetahui lebih dalam terkait dunia perkuliahan. 

1.3 Manfaat Kegiatan 

● Dapat lebih tahu bagaimana cara dosen memberikan penilaian terhadap 

mahasiswanya. 

● Memberikan gambaran bagaimana pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS). 

● Mendapatkan seputar informasi terkait kompetensi yang sediakan oleh Universitas 

Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (UPNVJ), serta wejangan dari Bapak/Ibu 

Dosen dan Tenaga Kependidikan untuk menjalani dunia perkuliahan. 

● Serta tulisan ini dapat menjadi gambaran atau bantuan jika ada yang mau menulis 

laporan video project. 

● Menjadi bahan evaluasi agar kedepannya dalam membuat acara lebih baik lagi dari 

tahap perencanaan hingga tahap akhir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB II 

PEMBAHASAN 

2.1 Perencanaan 

A. Membicarakan topik yang akan diangkat 

Dalam tahap ini, kelompok kami mempunyai pembahasan yang akan didiskusikan 

terkait dengan Bapak/Ibu Dosen dan Tenaga Kependidikan. Pembahasan yang 

akan diangkat yaitu: 

⮚ Terkait dengan sistem penilaian dosen dengan mahasiswa.  

⮚ Bagaimana dengan pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS). 

⮚ Penyelenggaraan kompetensi yang disediakan oleh pihak universitas. 

⮚ Gambaran untuk semester yang akan mendatang. 

⮚ Serta saran dan wejangan dalam menjalani kehidupan di kampus. 

B. Menyiapkan rundown untuk setiap diskusi 

 

 

 

 

C. Menetapkan media yang digunakan untuk diskusi 

⮚ Dalam kegiatan ini, kelompok kami menetapkan aplikasi Google Meet 

sebagai media untuk melakukan diskusi dengan civitas akademika. 

D. Merencanakan pihak yang akan diundang 

Adapun dalam pihak ini, kelompok kami mengundang tiga dosen dan satu tenaga 

pendidikan serta sepuluh anggota dari kelompok lain. 

⮚ Bapak/Ibu Dosen 

Bapak/Ibu Dosen yang kami undang yaitu: 

▪ Bapak Ade Nur Rohim.,S.H.I.,M.E.I 

▪ Ibu Dra. Pusporini., MM. 

▪ Ibu Mira Rahmi, SE, MBA 

⮚ Tenaga Pendidikan 

▪ Ibu Karina Sucitra 

⮚ Anggota dari kelompok lain: 

No Keterangan Acara Waktu 

1 Melakukan Perkenalan  19.30-19.40 

2 Melakukan Diskusi 19.40-20.00 

3 Penutupan Kegiatan 20.00-20.05 



 

 

 

▪ Abiyyu Zikril 

▪ Andini 

▪ Faiza Ghefira Irwandi 

▪ Jihan Anggraini 

▪ Mahar Dinar Aulia 

▪ Mohamad Faizul Amri Budianto 

▪ Muhammad Arkansyah Mochtar 

▪ Muhammad Ridwansyah 

▪ Sekar Shabrina 

▪ Thifal Raniah 

E. Menghubungi Bapak/Ibu Dosen dan Tenaga Kependidikan 

⮚ Dalam kegiatan ini kelompok kami menghubungi Bapak/Ibu Dosen dan 

Tenaga Kependidikan melalui Whatsapp.  

⮚ Begitu Pula dengan anggota lain dengan membuat grup di Whatsapp untuk 

menginformasikan terkait pelaksanaan acara.  

⮚ Melakukan komunikasi kembali 30 menit acara dimulai. 

F. Briefing terkait pelaksanaan acara 

⮚ Dalam kegiatan ini, kelompok kami mendiskusikan bagaimana 

memperbaiki jika ada terjadi permasalahan selama acara berlangsung. 

⮚ Menetapkan diskusi nanti akan diterapkan dengan metode tanya jawab 

atau seperti talkshow. 

⮚ Serta mendiskusikan menyiapkan beberapa pertanyaan untuk ditanyakan 

kepada dosen. 

2.2 Pelaksanaan 

A. Menulis daftar hadir 

Sebelum acara dimulai pada jam 19.25 kelompok kami menulis daftar hadir siapa 

saja yang sudah hadir dalam gmeetnya. Berikut tabel daftar hadir mahasiswa: 

No Nama 

1 Afifah Aleyda Zahra 

2 Ahmad Ruslan 

3 Andrey Naufal Arrizki 

4 Aulia Hadistiara 



 

 

 

5 Azzahra Fitriani Putri 

6 Chairunnisa Fitri Prasetya 

7 Citra Kirana Astika Putri  

8 Dinda triana maharani 

9 Dwi Rizki Nurrahman  

10 Erisha Putri 

11 Fary Ardian Syah 

12 Fathoni Yusuf 

13 Fauzii Maulana Nurwahid 

14 Ibrahim Isnaizar 

15 Ilham Alivian 

16 Jannatul Jasmine 

17 Lina Rahmawati 

18 Mahiera Afiya Zidanesya 

19 Nurani Fitri 

20 Refi Tri Wardani Rifai 

21 Safira Kayla Tatsbita 

22 Zharfa Athirah Saqina Putri 

 

Berikut tabel daftar hadir Para Bapak/Ibu Dosen: 

No Nama 

1 Bapak Ade Nur Rohim.,S.H.I.,M.E.I 

2 Ibu Dra. Pusporini., MM. 

3 Ibu Mira Rahmi, SE, MBA 

 

Berikut tabel daftar hadir Tenaga Kependidikan: 

No Nama 

1 Ibu Karina Sucitra 

 

 

 



 

 

 

 

Berikut tabel daftar hadir anggota kelompok lain: 

No Nama 

1 Abiyyu Zikril 

2 Andini 

3 Faiza Ghefira Irwandi 

4 Jihan Anggraini 

5 Mahar Dinar Aulia 

6 Mohamad Faizul Amri Budianto 

7 Muhammad Arkansyah Mochtar 

8 Muhammad Ridwansyah 

9 Sekar Shabrina 

10 Thifal Raniah 

 

B. Masuk ke dalam acara 

Dalam pembahasan ini akan diberikan beberapa kendala yang terjadi dan 

bagaimana acara berjalan 

⮚ Sebelum acara dimulai ada salah satu dosen yang tidak bisa lama-lama 

karena memiliki waktu dan keperluan yang padat, kebetulan ada kelompok 

lain yang memiliki jadwal yang sama, dengan kata lain akhirnya kelompok 

kami, berbarengan melakukan diskusi bersama. 

⮚ Pada rundown acara dimulai pada jam 19.30, akan tetapi Ibu Dra. 

Pusporini., MM ada sebuah keperluan sehingga diskusi dimundurkan dan 

dimulai menjadi 19.37. 

⮚ Acara pun dimulai yang di mana awalnya adalah perwakilan kelompok 

mengenalkan kelompok anggotanya 

⮚ Setelah perkenalan, diskusi pun dimulai berikut hasil tangkapan layar yang 

menjadi barang buktinya:  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ibu Mira , SE, MBA 

 

Bapak Ade Nur Rohim ,S.H.I.,M.E.I 

Ibu Pusporini,. M.M  Ibu Pusporini,. M.M  

Bapak Ade Nur Rohim.,S.H.I.,M.E.I 



 

 

 

⮚ Karena Bapak Ade Nur Rohim.,S.H.I.,M.E.I sedang berada di jalan maka 

tidak bisa ikut lama saat diskusi sedang berlangsung. 

⮚ Diskusi pun berakhir, maka dari itu kegiatan selanjutnya adalah penutupan, 

acaranya pun selesai. 

2.3 Evaluasi 

⮚ Para peserta lebih aktif lagi bertanya kepada dosen, sebab diskusi ini menjadi 

bagian penting dalam kuliah 

⮚ Seharusnya lebih memilih jam pagi atau siang sehingga dalam diskusinya pun 

lebih leluasa. 

⮚ Lebih terencana dalam membuat acara, sehingga tidak ada pertanyaan saat 

disampaikan lebih jelas. 

⮚ Lebih kondusif saat diskusi sudah dimulai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

BAB III 

PENUTUPAN 

3.1 Kesimpulan 

Tema dari acara ini adalah “Merajut Kebersamaan dan Persaudaraan Antar 

Civitas Akademika”. Dengan temalah kita membuat acar diskusi tentang perkuliahan 

yang di mana penting untuk kegiatan kuliah. Selain itu, acara diskusi ini banyak sekali 

manfaatnya yang di mana kita mendapatkan informasi terkait penilaian, kompetensi 

yang didapat dari pihak perguruan tinggi, dan sebagainya. Tujuan utama dari diskusi 

ini adalah mempererat tali persaudaraan antar civitas akademika. Walaupun acaranya 

sebentar, sebagai penyelenggara acara harus lebih terencana lagi agar semua acara yang 

berjalan dapat lebih tertata secara komprehensif. Para peserta diskusi juga harus aktif, 

dan memikirkan solusi yang bagus untuk acara kedepannya. 

3.2 Saran 

Adapun saran dari kelompok kami adalah setiap anggotanya harus lebih 

bersinergitas lagi dalam bekerja dalam kelompok, dan lebih memahami dalam 

penyelenggaraan acara. 

 


