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ABSTRAK

Kegiatan mengenal civitas akademika merupakan kegiatan yang bertujuan untuk

menjadikan mahasiswa yang aktif, berbudi pekerti, serta berkontribusi dalam pelaksanaan bela

negara. Bela negara sendiri merupakan suatu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai

pada kecintaan nya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada

Pancasila serta UUD 1945 yang didalamnya terdapat bermacam norma yang harus kita pelajari

dan terapkan. Mahasiswa pada prinsipnya adalah sekelompok manusia Indonesia yang

diharapkan mampu menjadi penerus kegiatan generasi tua yang dianggap baik. Dalam

pemaparan yang disajikan oleh beberapa narasumber yang diantaranya ialah dosen dan tenaga

kependidikan, kami mendapatkan ilmu serta pengalaman baru untuk lebih dekat dan mengenal

apa itu bela negara dan apa saja yang bisa dikontribusikan oleh kami sebagai kaum pelajar.

Harapan kami dengan adanya kegiatan yang diselenggarakan ini dapat membawa

banyak manfaat dan membuka pola pikir baru bagi kami dan para peserta lainnya. Selain bisa

bertukar pikiran dengan para dosen dan tenaga kependidikan, diharapkan juga kami dapat lebih

saling mengenal satu sama lain dari adanya program ini.

Kata kunci: Bela Negara, Mahasiswa, Civitas Akademika



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan mengenal civitas akademika merupakan kegiatan yang bertujuan untuk

menjadikan mahasiswa yang aktif, berbudi pekerti, serta berkontribusi dalam pelaksanaan bela

negara. Dengan mengundang narasumber terpercaya melalui kegiatan ini diharapkan

mahasiswa menjadi pribadi yang berwawasan luas. Dalam pemaparan yang disajikan oleh

beberapa narasumber yang diantaranya ialah dosen, serta tenaga pendidik mahasiswa

mendapatkan ilmu serta pengalaman baru untuk lebih dekat dan mengenal apa itu bela negara

dan apa saja yang bisa dikontribusikan oleh mereka sebagai kaum pelajar.

Bela negara sendiri merupakan suatu sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai pada

kecintaan nya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila

serta UUD 1945 yang didalamnya terdapat bermacam norma yang harus kita pelajari dan

terapkan. Mahasiswa pada prinsipnya adalah sekelompok manusia Indonesia yang diharapkan

mampu menjadi penerus kegiatan generasi tua yang dianggap baik. Mahasiswa adalah sosok

penerus kepemimpinan bangsa di masa depan yang lebih baik. Peran serta fungsi mahasiswa

sendiri dapat ditunjukkan secara santun tanpa mengurangi esensi dan kegiatan yang

diperjuangkan. Semangat mengawal dan mengawasi jalannya kegiatan bernegara, yang di

dalamnya harus tetap tertanam jiwa nasionalisme setiap mahasiswa.

Sikap kritis harus tetap ada dalam diri mahasiswa, sebagai agen pengendali untuk

mencegah berbagai penyelewengan yang terjadi terhadap perubahan yang telah mereka

perjuangkan. Salah satu penerapannya adalah sikap aktif pada setiap kegiatan bernegara, bagi

mahasiswa kita secara terang-terangan harus berkontribusi pada negara, dan jika melihat

penyelewengan yang merugikan rakyat harus kita hadapi dengan etika dan berbudi pekerti yang

baik, sebagai perwakilan dari kaum pelajar.



1.2 Tujuan Kegiatan

Adapun tujuan dilaksanakannya acara ini, yaitu:

1. Mempererat tali silaturahmi antar sesama warga UPN Veteran Jakarta.

2. Memaknai arti kerja sama dalam suatu kelompok.

3. Memahami perspektif baik dari sisi mahasiswa, dosen pengajar, dan tenaga

kependidikan.

4. Memahami suka dan duka dalam pembelajaran bersistem online.

1.3 Manfaat Kegiatan

Manfaat dari kegiatan mengenal civitas akademika yang telah dilaksanakan adalah sebagai

berikut:

1. Dapat membangun kerja sama team dalam membuat kegiatan acara agar bisa berjalan

dengan lancar dan sukses.

2. Mengetahui pandangan, tanggapan, serta penilaian dari setiap dosen dan tenaga

pendidik mengenai suatu isu/permasalahan yang dipertanyakan.

3. Membuka wawasan untuk merubah pola pikir setiap mahasiswa dalam mencapai suatu

tujuan yang ingin dicapai di kampus.

4. Mendapatkan saran, nasihat, dan motivasi dari para dosen dan tenaga pendidik.

5. Membuka forum silaturahmi antar dosen, tenaga pendidik, dan mahasiswa agar bisa

mengenal lebih dekat.

6. Mendapatkan pengalaman menjadi penyelenggara suatu acara sehingga dapat dijadikan

sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya apabila akan menyelenggarakan acara-acara

lainnya di kemudian hari.



BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pelaksanaan

A. Melakukan diskusi terkait topik yang akan dibicarakan saat pertemuan

Dalam kegiatan ini kami mengangkat tema, "Menjadi Mahasiswa yang Aktif,

Berbudi Pekerti serta Berkontribusi dalam Pelaksanaan Bela Negara". Tema ini kami

pilih setelah melalui diskusi menggunakan aplikasi pengirim pesan instan yaitu aplikasi

Line. Kami memilih topik ini sebagai bahasan utama pada kegiatan mengenal civitas

akademika karena topik ini berkaitan dengan kami yang masih membutuhkan banyak

bantuan berupa bimbingan, saran, dan motivasi dari para dosen dan tenaga pendidik

yang sudah sangat berpengalaman dalam bidang ini. Bantuan-bantuan ini sangat kami

butuhkan sebagai mahasiswa baru yang masih dalam tahap penyesuaian diri baik

dengan dengan lingkungan dan budaya baru maupun dalam menjalani peran baru

sebagai mahasiswa.

Selain itu tema ini juga berkaitan dengan Universitas Pembangunan Nasional

Veteran Jakarta yang merupakan kampus bela negara. Dimana dalam pelaksanaan

kegiatan belajar mengajar selalu menjunjung nilai-nilai bela negara yang merupakan

hak dan kewajiban seluruh warga negara. Maka dari itu tema ini kami rasa cukup

merepresentasikan kebutuhan kami sebagai mahasiswa baru Universitas Pembangunan

Nasional Veteran Jakarta.

B. Menyiapkan rundown

Jam Durasi Kegiatan PIC Keterangan

15:00-15:30 30 menit Semua Anggota
Kel 5 Stand by

Operator

15:30-15:40 10 menit Zoom dibuka

15:40-15:50 10 menit Pembukaan &
Sambutan Ketua

MC & Ketua
Kelompok



Kelompok

15-50-16:15 20 menit Pertanyaan 1 Moderator Pertanyaan seputar
Kehidupan UPN

16:15:16:35 20 menit Pertanyaan 2 Moderator Pertanyaan seputar
Kehidupan UPN

16:35-16:50 15 menit Pertanyaan 3 &
Kata Akhir

Moderator Pertanyaan yang
bersangkutan dengan
motivasi/saran

16:50-17:00 10 menit Penutup MC

C. Menetapkan platform yang akan digunakan untuk pertemuan

Pada awalnya kelompok kami ingin menggunakan platform Google Meet

sebagai tempat pertemuan dengan para dosen dan tenaga kependidikan, tetapi karena

keterbatasan dalam melihat tampilan anggota kami memutuskan untuk menggunakan

platform Zoom Meeting. Platform Zoom Meeting memberi kemudahan untuk melihat

tampilan anggota dan kemudahan dalam merekam saat pertemuan berlangsung namun

demikian platform ini memiliki batasan waktu pada saat pertemuan jika tidak

menggunakan akun premium. Maka dari itu, kami menyewa ruang Zoom Meeting

premium melalui salah satu e-commerce. Hal ini dilakukan agar dalam pelaksanaan

pertemuan dengan dosen, tenaga kependidikan, dan anggota dari kelompok lain tidak

dibatasi oleh waktu.

Berikut link untuk mengakses pertemuan

Topic: Pertemuan Kelompok 5 Tugas Prospektiv

Time: Dec 3, 2021

Join Zoom Meeting

https://zoom.us/j/93401836778?pwd=Q2JmOWRuNEpTMGxXMGE2R09sZ2Y4QT09

Meeting ID: 934 0183 6778

Passcode: prospektiv

https://zoom.us/j/93401836778?pwd=Q2JmOWRuNEpTMGxXMGE2R09sZ2Y4QT09


D. Merencanakan nama pihak dosen, tenaga kependidikan, dan 10 orang diluar

kelompok yang akan diundang ke pertemuan

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

kependidikan, dan sepuluh anggota dari kelompok lain.

 Bapak/Ibu Dosen

Bapak/Ibu Dosen yang kami undang yaitu:

▪ Bapak Hasan Basri, S.Sy. M.Pd.I

▪ Ibu Dr. Wahidah R. Bulan

▪ Ibu Dra. Bernadin Dwi, MM

 Tenaga Kependidikan

▪ Kak Andrea Putri Kirana

 Anggota dari kelompok lain:

▪ Altaf Fattan Achwanda

▪ Deara Anisa Permatasari

▪ Fery Andika

▪ Gina Natasya

▪ Meiliza Karunia

▪ Muhamad Fauzan Firmansyah

▪ Nadila Syalaisha

▪ Nasywa Dalilah

▪ Putri Intan Yuniar

▪ Sena Wahyu Nugraha

E. Teknis menghubungi bapak/ibu dosen dan tenaga kependidikan

➢ Dalam kegiatan ini kelompok kami menghubungi Bapak/Ibu Dosen dan Tenaga

kependidikan melalui aplikasi WhatsApp.

➢ Begitu pula dengan anggota kelompok 5 Pulau Saparua dan anggota peserta acara

dari kelompok lain dengan membuat grup di WhatsApp untuk menginformasikan

terkait pelaksanaan acara.

➢ Melakukan komunikasi kembali dengan para anggota yang terlibat terkait

pelaksanaan acara, yang dilakukan 45 menit sebelum acara dimulai pada hari-H.

F. Briefing terkait pelaksanaan acara



➢ Dalam kegiatan ini, kelompok kami melakukan diskusi mengenai pertanyaan apa

saja yang ingin diajukan kepada para dosen dan tenaga kependidikan yang

diundang.

➢ Menetapkan rincian kegiatan agar tidak ada miskomunikasi selama kegiatan

berlangsung

➢ Menetapkan jobdesc kepada masing masing anggota kelompok saat acara

berlangsung

2.2 Pelaksanaan

A. Menyiapkan daftar hadir dan melakukan absensi

Sebelum acara dimulai pada pukul 15.30, kelompok 5 Pulau Saparua telah

mempersiapkan daftar hadir dan melakukan absensi dengan melakukan pengecekan

terhadap hadirin yang telah memasuki ruang Zoom pertemuan kelompok 5.

Berikut terlampir daftar hadir mahasiswa anggota kelompok 5 Pulau Saparua:

DAFTAR HADIR PERTEMUAN ZOOM MENGENAL CIVITAS AKADEMIKA

MAHASISWA ANGGOTA KELOMPOK 5 PULAU SAPARUA

JUMAT, 3 DESEMBER 2021

No. Nama NIM Jurusan Keterangan

1. Adhaliza Salsabila Arnita 2110111002 S1 Manajemen HADIR

2. Aura Ratu Rusdiana 2110111207 S1 Manajemen HADIR



3. Azrina Zahra Fabianti 2110111022 S1 Manajemen HADIR

4. Davina Anaira Putri 2110111157 S1 Manajemen HADIR

5.
Diwana Saarah Tsabitah

2110111250 S1 Manajemen HADIR

6. Gryscella Meineta Priscilla 2110111146 S1 Manajemen HADIR

7. Hasan Baihaqi 2110111249 S1 Manajemen HADIR

8. Irfan Zhafran Munajat 2110111197 S1 Manajemen HADIR

9. Irma Mulyani 2110111018 S1 Manajemen HADIR

10. Melva Zafira Putri Zachri 2110111085 S1 Manajemen HADIR

11. Ni Nyoman Astipurani 2110111097 S1 Manajemen HADIR

12. Pramesti Pangestika 2110111071 S1 Manajemen HADIR

13. Razyka Imayda 2110111037 S1 Manajemen HADIR



14. Sabina Aulia Putri 2110111167 S1 Manajemen HADIR

15. Satria Putra Syahren 2110111251 S1 Manajemen HADIR

16. Sultan Althaf Athalah 2110111234 S1 Manajemen HADIR

17. Talitha Aurellia Shakira

Hadisiswanto

2110111236 S1 Manajemen HADIR

18. Utami Reydiana Putri 2110111042 S1 Manajemen HADIR

Dilanjutkan dengan lampiran daftar hadir bapak/ibu dosen:

DAFTAR HADIR PERTEMUAN ZOOM MENGENAL CIVITAS AKADEMIKA

BAPAK/IBU DOSEN

JUMAT, 3 DESEMBER 2021

No. Nama Pengampu Mata Kuliah Keterangan

1. Bapak Hasan Basri, S.Sy.,

M.Pd.I

Pendidikan Agama Islam HADIR

2. Ibu Dra. A. Bernadin Dwi, MM Pengantar Manajemen HADIR



3. Ibu Dr. Wahidah R. Bulan Pendidikan Bela Negara HADIR

Berikutnya lampiran daftar hadir tenaga kependidikan:

DAFTAR HADIR PERTEMUAN ZOOM MENGENAL CIVITAS AKADEMIKA

TENAGA KEPENDIDIKAN

JUMAT, 3 DESEMBER 2021

No. Nama Selaku Keterangan

1. Kak Andrea Putri Kirana Asisten Dosen Lab Akuntansi HADIR

Serta terlampir daftar hadir mahasiswa dari luar kelompok 5 Pulau Saparua:

DAFTAR HADIR PERTEMUAN ZOOM MENGENAL CIVITAS AKADEMIKA

MAHASISWA ANGGOTA KELOMPOK LAIN

JUMAT, 3 DESEMBER 2021

No. Nama NIM Kelompok Jurusan Keterangan

1. Altaf Fattan Achwanda 2110111063 14 S1

Manajemen

HADIR

2. Deara Anisa

Permatasari

2110111252 14 S1

Manajemen

HADIR



3. Fery Andika 2110111016 14 S1

Manajemen

HADIR

4. Gina Natasya 2110111084 14 S1

Manajemen

HADIR

5. Meiliza Karunia 2110111007 14 S1

Manajemen

HADIR

6. Muhamad Fauzan

Firmansyah

2110111024 14 S1

Manajemen

HADIR

7. Nadila Syalaisha 2110111162 14 S1

Manajemen

HADIR

8. Nasywa Dalilah 2110111204 14 S1

Manajemen

HADIR

9. Putri Intan Yuniar 2110111230 14 S1

Manajemen

HADIR

10. Sena Wahyu Nugraha 2110111055 14 S1

Manajemen

HADIR



B. Pelaksanaan kegiatan pertemuan

Kami melakukan pertemuan pertemanan secara online melalui aplikasi Zoom

dengan mengundang 3 Dosen, 1 Tenaga Kependidikan, dan 10 orang Mahasiswa/i di

luar kelompok kami. Pertemuan ini diselenggarakan pada Jumat, 03 Desember 2021

pukul 15.30 WIB – 17.00 WIB.

Notulensi pertanyaan dan jawaban dari Bapak/Ibu Dosen dan Tenaga Kependidikan:

● Pertanyaan 1, ditanyakan oleh Melva selaku Moderator

Sebagai dosen di UPN Veteran Jakarta, dari pandangan/kacamata Bapak/Ibu sebagai

dosen, kriteria/sikap apa yang membuat mahasiswa menjadi orang yang sukses dan bisa

berkontribusi dalam kemajuan bangsa dan bernegara?

Jawaban Bapak Hasan:

Kemampuan akademik merupakan alat untuk mencapai kesuksesan namun nilai

kejujuran dan akhlak adalah salah satu faktor penunjang kesuksesan yang terpenting.

Akhlak yang baik seperti ucapan yang santun, memiliki moral, dan tatakrama akan

mengangkat derajat kita. Orang yang sukses adalah yang baik akhlaknya karena apapun

pekerjaan seseorang suatu saat nanti, akhlak adalah hal yg akan menentukan bagaimana

sikap yang akan ditunjukan seseorang.

Jawaban Ibu Bernadin:

Menurut Ibu Bernadin, menambahkan pendapat bapak Hasan bahwa sikap untuk

menjadi orang yang sukses adalah disiplin. Disiplin dalam bertingkah laku, dalam

berbicara, dan tepat waktu dalam segala hal. Perjalanan proses disiplin sangat panjang,

sehingga perlu dibentuk dan dibiasakan. Seseorang yang disiplin menandakan bahwa

orang tersebut memiliki integritas yang baik sehingga penting untuk dimiliki mahasiswa

dalam menunjang kesuksesan.

Jawaban Ibu Wahidah:

Di masyarakat banyak ukuran untuk definisi kesuksesan, tetapi belum tentu semua itu

benar. Oleh karena itu, kita harus memiliki definisi kesuksesan versi kita

masing-masing. Kalau sudah sukses nantinya, kita tidak boleh lupa dengan tanah air

Indonesia, kita harus tetap berkontribusi dalam kemajuan bangsa Indonesia. Kita juga

harus memiliki toleransi yang tinggi antar umat beragama sehingga kita dapat



bekerjasama dengan baik dengan semua orang. Kemudian kita harus memiliki sikap

mandiri yaitu mencari solusi sendiri dan tidak selalu mengandalkan orang lain. Selain

itu, kita harus mempunyai sikap bernalar kritis dan kreatif dengan berpikir out of the

box yang berbeda dari pemikiran orang lain.

Jawaban Kak Andrea:

Kita harus memiliki sifat pantang menyerah. Caranya dengan menetapkan tujuan.

Ketika sudah menetapkan tujuan dari awal akan memberikan arah dan motivasi ketika

menghadapi kegagalan. Selain itu, kita harus mendekatkan diri kepada yang Maha

Kuasa, sehingga kita percaya akan ada harapan yang akan membuat kita terus semangat

dalam berusaha.

● Pertanyaan 2, ditanyakan oleh Satria selaku Audience

Selamat sore Bapak/Ibu semuanya, perkenalkan saya Satria Syahren dari Fakultas

Ekonomi dan Bisnis jurusan Manajemen, izin bertanya, sehubungan dengan

terlaksananya belajar mengajar dengan sistem online, menurut Ibu dan Bapak, cara

terbaik bagi mahasiswa untuk menjalankannya seperti apa? Serta selama daring

berlangsung biasanya kendala yang dihadapi dalam organisasi itu apa aja dan

bagaimana penyelesaiannya? Dan apakah tata krama mahasiswa UPN secara rata-rata

sudah sesuai atau ada yang perlu ditingkatkan? Kalau perlu, bagaimana menurut bapak

agar kami bisa lebih baik kedepannya?

Jawaban Ibu Bernadin:

Mengajar secara online bagi Bu Bernadin tidak ada masalah karena ada keleluasaan

waktu, kuliah secara online mempermudah kita dalam memperluas jaringan dengan

pihak luar kampus salah satunya. Bu Bernadin selalu membuat kesepakatan dengan

mahasiswa terkait sistematika kuliah daring. Bu Bernadin menekankan disiplin seperti

yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam pembelajaran online ini. Teknologi harus

dimanfaatkan untuk mengikuti perkembangan zaman. Menurut Bu Bernadin, kuliah

online ini memiliki banyak manfaat positif nya, salah satunya mahasiswa tidak perlu ke

kampus dan dapat mengakses pengajaran hanya dengan memanfaatkan gadget/laptop.

Kuliah online juga melatih skill untuk berbicara, karena dosen menyiapkan materi

berdasarkan RPS untuk membekali mahasiswa. Selain itu, mahasiswa seharusnya



mengakses LeADS sebelum perkuliahan dimulai agar kuliah online ini berjalan secara

efektif. Saat ini mulai luntur budaya membaca, bertanya dan berdiskusi sehingga Bu

Bernadin membuat kelompok belajar yang terdiri dari 3-4 orang ketika kuliah online.

Mengenai kendala hampir tidak ada dan bisa dilewati contohnya terkait masalah

jaringan kampus sudah memfasilitasi agar mahasiswa mendapatkan bantuan kuota. Jadi,

kuliah online ini dapat memfasilitasi mahasiswa untuk berkembang karena keleluasaan

waktu yang bisa didapat oleh mahasiswa.

Jawaban Ibu Wahidah:

Jika kita menganggap belajar online ini sementara dan bukan merupakan hal yang

normal, itu pemikiran yang salah karena ini semua terjadi karena ada perubahan

peradaban atau perubahan perilaku masyarakat. Ini sudah menjadi realitas, sehingga kita

harus beradaptasi dengan semua perubahan yang ada. Kita harus membangun

paradigma baru bahwa belajar bisa dilakukan dimana saja, kapan saja, dengan cara apa

saja. Hikmah dari pandemik yaitu sesuatu dulu yang mustahil bisa menjadi kenyataan.

Kekurangannya yaitu mahasiswa kurang fokus dalam perkuliahan sehingga hasil yang

didapat tidak akan maksimal.

● Pertanyaan 3, ditanyakan oleh Pramesti selaku Audience

Apa adakah motivasi yang ingin disampaikan untuk kami mahasiswa/i baru angkatan

2021 UPN Veteran Jakarta?

Jawaban Bapak Hasan:

Setelah kita belajar menjadi mahasiswa kita harus menghormati dosen atau guru yang

sudah mendidik kita agar kita menjadi lebih baik. Hal itu, harus diimplementasikan

ketika belajar online seperti bagaimana cara kita menghargai dosen dengan on camera

dan berinteraksi dengan dosen. Rasa menghormati ini akan berdampak suatu saat nanti

karena akan menimbulkan ketenangan hati, jiwa, dan raga kita.

Jawaban Kak Andrea:

Motivasi dari Kak Andrea yaitu dengan mengingat tujuan apa yang mau kita capai.

Karena itu akan membuat kita termotivasi dalam mengejar cita-cita kita. Dan teruslah

berusaha dengan memahami materi yang sudah diberikan oleh bapak/ibu dosen serta

jangan lupa berdoa.



Berikut Dokumentasi Laporan Kegiatan Mengenal Civitas Akademika:

Dokumentasi Bersama Dosen dan Tenaga Kependidikan

Dokumentasi Bersama Mahasiswa 10 Orang Diluar Kelompok 5



Dokumentasi Anggota Kelompok 5 Pulau Saparua

2.3 Evaluasi

1. Para peserta lebih aktif lagi berinteraksi dengan narasumber, sebab diskusi ini menjadi

bagian penting dalam kuliah.

2. Lebih baik menghubungi narasumber dari jauh hari, sehingga narasumber bisa maksimal

menjawab pertanyaan yang ada.

3. Lebih terencana dalam membuat acara dan menjelaskan sedikit tentang acara tersebut,

sehingga tidak ada pertanyaan dari narasumber mengenai acara yang akan dihadiri.

4. Lebih kondusif saat diskusi sudah dimulai.



BAB III

PENUTUP

3.1 Simpulan

Kegiatan yang diselenggarakan ini sangat membawa banyak manfaat dan membuka pola

pikir baru bagi kami para peserta nya. Selain bisa bertukar pikiran dengan para dosen / tenaga

pendidik, kami para mahasiswa Kelompok 5 Saparua juga lebih saling mengenal dari adanya

program ini.

3.2 Saran

Adapun saran dari kelompok kami adalah setiap anggota kelompok harus lebih aktif dan

dapat bekerja sama dalam kelompok serta lebih memahami penyelenggaraan acara yang

dilakukan. Selain itu, anggota kelompok disarankan lebih memberikan variasi kegiatan pada

pertemuan yang diadakan.


