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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kehadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang 

telah memberikan rahmat, hidayah serta inayah-Nya sehingga 

Buku Materi Pelatihan Kepenasihatan Akademik dapat 

diselesaikan. Buku ini berisi kumpulan materi pelatihan 

kepenasihatan akademik bagi Dosen Penasihat Akademik (DPA) 

di lingkungan Universitas Negeri Malang. Buku disiapkan 

sebagai bahan belajar bagi Dosen Penasihat Akademik, 

khususnya bagi mereka yang sedang mengikuti pelatihan 

kepenasihatan akademik. Direncanakan bukuini digunakan dalam 

pelatihan kepenasihatan akademik, di lingkungan Universitas 

Negeri Malang. 

Penyusunan Materi Pelatihan Kepenasihatan Akademik, 

melalui proses yang cukup panjang. Berangkat dari keprihatinan 

atas kepenasihatan akademik yang saat ini dipandang kurang 

berfungsi, sehingga muncul pemikiran untuk menyelenggarakan 

pelatihan Dosen Penasihat Akademik (DPA) yang tidak hanya 

dosen muda sebagai sasaran latihan sebagaimana biasanya, tetapi 

membidik semua DPA, baik yang senior maupun yang masih 

yunior. Hal ini dimaksudkan agar ke depan proses kepenasihatan 

akademik benar-benar dapat berlangsung secara efektif. 

Penyusunan buku diawali dengan mengadakan workshop 

yang melibatkan para Wakil Dekan I dan Wakil Dekan III, yang 

membawahi bidang akademik dan kemahasiswaan. Pelibatan 

tersebut didasari oleh pemikiran bahwa aktivitas kepenasihatan 

akademik menyangkut bidang akademik dan bidang 

kemahasiswaan. Sebagai narasumber dalam workshop yaitu Tim 

Ahli   Bidang   I   dan   Bidang    III,    Kepala    UPT    PTIK, 

DR. Triyono, M.Pd dan Tim dari P2BKM. Workshop 

menghasilkan butir-butir gagasan yang  selanjutnya 

dikembangkan   dalam   Buku   Materi   Pelatihan  Kepenasihatan 
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Akademik oleh Tim penyusun di dalam koordinasi P2BKM- LP3 

UM. 

Terselesaikannya Buku Materi Pelatihan Kepensihatan 

Akademik ini telah melibatkan banyak pihak, mulai dari kegiatan 

workshop hingga proses penyusunan dan penerbitannya. Maka 

ucapan terimakasih kami sampaikan kepada Wakil Rektor I dan 

Wakil Rektor III beserta staf ahlinya yang telah mendukung dan 

memberi pengarahan atas penyusunan Buku Materi Pelatihan 

Kepenasihatan Akademik. Terimakasih juga kami sampaikan 

kepada narasumber dan peserta workshop yang terdiri dari para 

Wakil Dekan I, Wakil Dekan II, Tim dari TIK dan Tim dari 

P2BKM, sehingga menghasilkan gagasan-gagasan terkait dengan 

materi pelatihan kepenasihatan akademik. Terimakasih pula kami 

tujukan kepada Pimpinan LP3 peserta jajaran pimpinan tenaga 

kependidikan yang telah mendukung dan menfasilitasi 

penyelenggaraan penyusunan buku ini. Terakhir, terimakasih 

kami sampaikan kepada Tim penyusun materi pelatihan 

kepenasihatan akademik yang telah bekerja keras mewujudkan 

buku ini, terdiri dari Dra. Ella Faridati Zen, M.Pd, Dr. M. 

Ramli,M.A., Yuliati Hotifah, S.Psi.,M.Pd,; Irine Maya 

Simon,S.Pd.,M.Pd,;Aji Bagus Priyambodo,S.Psi,M.Psi,;Gamma 

Rahmita Ureka Hakim,S.Psi,M.Psi,; dan Diniy Hidayatur 

Rohman, S.Pd.,M.Pd. 

Kami menyadari bahwa Buku Materi Pelatihan 

Kepenasihatan Akademik yang telah tersusun ini masih jauh dari 

sempurna. Oleh karena itu masukan perbaikan dan saran sangat 

kami harapkan dari para pembaca untuk perbaikan pada edisi- 

edisi berikutnya. Semoga bermanfaat bagi para Dosen Penasihat 

Akademik dalam meningkatkan kompetensi dalam perannya 

sebagai Dosen Penasihat Akademik. Dengan demikian 

diharapkan dapat meningkatkan pelayanan prima kepada 

mahasiswa,   sehingga   tujuan   untuk   berkembangnya   potensi 
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mahasiswa dan kepribadian mahasiswa dengan sasaran strategis 

terwujudnya potensi dan kepribadian mahasiswa yang berkualitas 

tinggi, benar-benar dapat diwujudkan. 

 
 

Malang, Desember 2015 

 

 
Kepala P2BKM 
Dra. Ella Faridati Zen,M.Pd 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

v 



DAFTAR ISI 

 

 

 

 

 
KATA PENGANTAR ....................................................................... iii 

DAFTAR ISI ......................................................................................vi 

BAB I PENDAHULUAN ................................................................... 1 

BAB II PERAN PENASIHAT AKADEMIK DALAM 

PELAYANAN KEPENASIHATAN AKADEMIK .............. 6 

BAB III PERAN PA DALAM LAYANAN KEPENASIHATAN 

NON AKADEMIK ............................................................ 32 

BAB IV LAYANAN KEPENASIHATAN DENGAN BLENDED 

SYSTEM ........................................................................... 46 

BAB V MEMAHAMI KARAKTERISTIK MAHASISWA ............... 63 

BAB VI  KETERAMPILAN PEMBERIAN BANTUAN 

PEMECAHAN MASALAH MAHASISWA ..................... 88 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

vi 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
 

A. Latar belakang 

Di dalam Renstra Bisnis Universitas Negeri Malang tahun 

2015 – 2019, telah dirumuskan bahwa misi yang terkait secara 

langsung dengan bidang akademik yaitu menyelenggarakan 

pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas tinggi untuk 

mengembangkan potensi dan kepribadian mahasiswa yang 

unggul secara nasional dan regional. Berdasarkan misi 

tersebut, maka tujuan yang yang hendak diwujudkan yaitu: (1) 

meningkatnya penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran 

yang unggul; (2) berkembangnya potensi dan kepribadian 

mahasiswa melalui pendidikan dan pengalaman belajar yang 

berkualitas tinggi; (3) dihasilkannya lulusan dengan 

akseptabilitas tinggi secara nasional dan regional; dan (4) 

meningkatnya kapasitas institusional layanan pendidikan. 

Dapat dikatakan bahwa dalam dharmanya di bidang  

akademik, UM hendak menghasilkan lulusan yang berkualitas 

tinggi, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional maupun 

regional. Kualitas lulusan tidak hanya dilihat dari prestasi 

akademik yang dicapai, termasuk pula prestasi non akademik 

dan pengembangan karakter maupun kepribadian mahasiswa. 

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, sasaran 

strategisnya yaitu: (1) terselenggaranya pendidikan dan 

pembelajaran yang unggul; (2) terwujudnya potensi dan 

kepribadian mahasiswa yang berkualitas tinggi; (3) 

terwujudnya lulusan relevan dan keberterimaan tinggi secara 

nasional dan regional; dan (4) terwujudnya kapasitas 

kelembagaan layanan pendidikan sesuai kebutuhan pemangku 
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kepentingan. Dari rumusan tersebut, tampak dengan jelas 

bahwa UM mengupayakan terselenggaranya proses 

pendidikan dan pembelajaran yang unggul, sehingga dapat 

menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi. 

Mahasiswa sebagai peserta didik yang dipersiapkan 

sebagai lulusan berkualitas tinggi, merupakan subyek yang 

sedang melakukan aktivitas belajar dalam proses pendidikan 

dan pembelajaran. Keberhasilan mereka dalam proses 

belajarnya sehingga menjadi yang berkualitas tinggi, tidak 

hanya dipengaruhi oleh penyelenggaraan pembelajaran yang 

telah diupayakan dengan kualitas yang unggul dan sarana dan 

prasarana yang memenuhi syarat. Namun masih ada faktor- 

faktor lain yang dapat mempengaruhi belajar mereka. Faktor 

tersebut bisa bersumber dari diri mahasiswa maupun dari luar 

diri mereka. Jika faktor tersebut tidak dapat terkelola dengan 

baik, bisa jadi menjadi penghambat dalam proses belajar 

mereka. Keberadaan Dosen Penasihat Akademik bagi 

mahasiswa, diharapkan dapat membantu mahasiswa dalam 

mengelola faktor tersebut, sehingga bisa mendukung mereka 

dalam mencapai keberhasilan belajar. 

Kepenasihatan akademik merupakan layanan yang 

diberikan oleh Dosen Penasihat Akademik (PA), yang 

bertujuan membantu mahasiswa dalam menyelesaikan 

program studinya, sesuai dengan minat dan kemampuan 

(Peraturan Rektor No. 17 tahun 2014). Dosen PA berperan 

dalam membimbing mahasiswa agar dapat menyelesaikan 

studi secara tepat waktu, membantu memecahkan masalah 

akademik maupun non akademik, memberi pelayanan 

perencanaan studi setiap semester serta membuat rekam jejak 

dari proses kepenasihatan selama masa studi masing-masing 

mahasiswa. 
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Fakta menunjukkan bahwa mahasiswa membutuhkan 

bantuan dari Dosen PA dalam kelancaran studinya. Mereka 

mengharapkan mendapatkan bimbingan, arahan baik yang 

terkait dengan aktivitas akademik maupun non akademik. 

Mereka mengharapkan mendapat bantuan dalam memecahkan 

masalah yang sedang dihadapi. Di sisi lain, seiring dengan 

perubahan sistem yang diberlakukan di UM, khususnya dalam 

proses perencanaan studi, berdampak pada kurang 

berfungsinya Dosen PA dalam memberikan pelayanan kepada 

mahasiswa. Sistem yang diberlakukan saat ini, mahasiswa 

membuat perencanaan studi melalui sistem SIAKAD 

secaraonline. Mereka dapat merencanakan perkuliahan 

semester, tanpa harus bertemu dengan dosen PAterlebih 

dahulu untuk konsultasi rencana studi semester. Perubahan 

sistem tersebut, membuat kesempatan dosen PA bertemu 

dengan mahasiswa asuhannya semakin kecil. Akibatnya 

frekuensi pertemuan Dosen PA dengan mahasiswa semakin 

jarang, sehingga dosen PA kurang dikenali mahasiswa yang 

menjadi asuhannya sebagai PA. Perubahan sistem dalam 

perencanaan studi tersebut, menjadikan sebagian Dosen PA 

kurang berperan dalam tugasnya sebagai  Penasihat 

Akademik. 

Dalam rangka meningkatkan efektivitas layanan 

kepenasihatan akademik, maka para Dosen PA juga perlu 

ditingkatkan kompetensinya sebagai penasihat akademik. 

Terlebih pada era perubahan-perubahan yang terjadi saat ini. 

Perubahan-perubahan yang berhubungan dengan sistem 

kepenasihatanpun belum tersosialisasikan secara merata 

kepada para Dosen Penasihat Akademik. Buku Materi 

Kepenasihatan Akademik ini disusun dengan harapan dapat 

digunakan sebagai bahan dalam pelatihan bagi Dosen 

Penasihat Akademik. Buku ini dapat pula digunakan sebagai 
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bahan belajar bagi siapapun yang peduli atas tugasnya sebagai 

Penasihat Akademik secara mandiri. 

 

B. Tujuan 

Buku Materi Kepenasihatan Akademik, disiapkan sebagai 

bahan dalam pelatihan kepenasihatan akademik bagi para 

Dosen PA. Meski demikian, buku ini juga dapat dipelajari 

secara mandiri oleh para Dosen PA yang bermaksud 

menambah wawasan tentang kepenasihatan akademik.  

Dengan bertambahnya wawasan tentang kepenasihatan 

akademik, selanjutnya diharapkan dapat 

mengimplentasikannya dalam proses kepenasihatan akademik 

sehingga hasilnya bisa lebih efektif. 

Secara khusus, setelah mempelajari Buku Materi 

Kepenasihatan Akademik ini, dosen PA diharapkan dapat: 

1. meningkatkan pemahaman dan wawasan tentang: 

a. peran PA dalam pelayanan kepenasihatan 

akademik. 

b. peran PA dalam layanan kepenasihatan non 

akademik. 

c. layanan kepenasihatan dengan system online. 

d. karakteristik mahasiswa. 

e. keterampilan pemberian bantuan pemecahan 

masalah. 

2. mengimplementasikan prinsip-prinsip kepenasihatan 

akademik, non akademik dan sistem online dalam 

memberikan pelayanan kepanasihatan pada 

mahasiswa. 
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C. Materi Pokok 

Materi pokok yang dibahas, meliputi limatopik, yaitu: 

1. Peran Penasihat Akademik dalam pelayanan 

kepenasihatan akademik. 

2. Peran Penasihat Akademik dalam pelayanan 

kepenasihatan non akademik. 

3. Layanan Kepenasihatan Akademik melalui blended 

system. 

4. Memahami karakteristik mahasiswa. 

5. Keterampilan pemberian bantuan pemecahan masalah. 

 

 

D. Petunjuk Penggunaan 

Buku Materi Pelatihan Kepenasihatan Akademik ini 

terdiri dari limaBAB. Agar dapat memahami secara utuh isi 

materi pelatihan, hendaknya dibaca secara runtut BAB demi 

BAB. Pada BAB I, berisi pendahuluan, memberi gambaran 

secara singkat terkait dengan gambaran menyeluruh tentang 

paket. Bab II hingga bab IV, berisi uraian setiap topik bahasan 

yang disajikan dengan sistematika: (1) rumusan tujuan; (2) 

uraian materi; dan (3) latihan-latihan. Untuk memahami setiap 

topik bahasan secara komprehensif, maka hendaknya dibaca 

secara cermat tujuan yang hendak dicapai, uraian materi, dan 

mengerjakan latihan-latihan sesuai dengan petunjuk yang 

diberikan. 
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BAB II 

PERAN PENASIHAT AKADEMIK 

DALAMPELAYANAN KEPENASIHATAN AKADEMIK 

 

 
 

A. Tujuan 

Setelah mempelajari bab II, diharapkan dosen PA dapat: 

1. Menjelaskan hakikat kepenasihatan akademik 

2. Menjelaskan landasan kepenasihatan akademik 

3. Menjelaskan tujuan dan target kepenasihatan 

akademik 

4. menjelaskan peran dan fungsi dosen PA dalam 

kepenasihatan akademik 

5. Menjelaskan permasalahan mahasiswa 

6. menjelaskan langkah-langkah umum pembimbingan 

7. Memiliki sikap peka dan peduli terhadap masalah 

akademik yang dialami mahasiswa. 

8. Memiliki keterampilan dalam memberikan layanan 

kepenasihatan akademik 
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B. Uraian Materi 

 
1. Hakikat Kepenasihatan Akademik 

Pendidikan  tinggi  sebagai  bagian   dari  

sistempendidikan nasional memiliki peran strategis dalam 

mencerdaskan  kehidupan   bangsa   dan 

memajukanilmupengetahuan dan teknologi. 

Perguruan tinggi sebagai penyelenggara pendidikan tinggi 

mempunyai sejumlah tujuan yang hendak dicapai melalui tri 

dharmanya. Melalui dharma pendidikan atau akademik, 

bertujuan  untuk:  (a)      mengembangkan    potensi 

mahasiswa agar   menjadi    manusia   yang  beriman 

dan    bertakwa   kepada   Tuhan  Yang Maha Esa dan 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

terampil, kompeten, dan  berbudaya untuk kepentingan 

bangsa; (b) menghasilkan lulusan yang menguasai cabang 

Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi 

kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa. 

Dalam dharma penelitian, bertujuan untuk  menghasilkan  

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang 

memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar 

bermanfaat bagi kemajuan bangsa,  serta  kemajuan  

peradaban dan kesejahteraan umat manusia. Sedangkan 

dharma pengabdian bertujuan  untuk  mewujudkan 

Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya 

Penelitian      yang      bermanfaat    dalam memajukan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa 

(UU No.12 tahun 2012, Pasal 5). 

Dalam dharma pendidikan atau akademik berkaitan 

dengan bagaimana mahasiswa belajar, sehingga tujuan seperti 

diuraikan di atas dapat diwujudkan. Menurut Suharsaputra ( 

2015: 238), dalam belajar, sebenarnya ada 3 konsep yang 
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saling terkait satu dengan lainnya, yaitu belajar itu sendiri, 

pengajaran dan pembelajaran. Belajar merupakan proses 

perubahan tingkah laku yang terjadi pada mahasiswa, baik 

pada aspek kognitif, afektif maupun psikomotor. Pengajaran 

merupakan upaya yang dilakukan lembaga pendidikan agar 

terjadi proses belajar pada mahasiswa, dalam suatu proses 

pembelajaran. Pengajaran dilakukan dengan cara mengelola, 

mengatur, menfasilitasi berbagai kondisi yang mendorong 

terjadinya proses belajar pada mahasiswa. Sedangkan 

pembelajaran merupakan proses interaksi edukatif antara 

pendidik (dosen) dengan peserta didik (mahasiswa) dalam 

suatu lingkungan belajar tertentu untuk mencapai tujuan 

belajar tertentu. Pelayanan kepenasihatan akademik 

merupakan salah satu bagian dari kegiatan pengajaran, yaitu 

menfasilitasi mahasiswa agar dapat melaksanakan proses 

belajarnya secara efektif dan efisien. 

Kepenasihatan akademik sebagaimana tercantum dalam 

Pedoman Pendidikan UM (Peraturan Rektor No. 17 tahun 

2014), dinyatakan sebagai layanan yang diberikan oleh Dosen 

Penasihat Akademik (DPA), bertujuan untuk membantu 

mahasiswa dalam menyelesaikan program studinya, sesuai 

dengan minat dan kemampuan.Dalam hal ini, DPA berperan 

dalam membimbing mahasiswa agar dapat menyelesaikan 

studi secara tepat waktu, membantu memecahkan masalah 

akademik maupun non akademik, memberi pelayanan 

perencanaan studi setiap semester serta membuat rekam jejak 

dari proses kepenasihatan selama masa studi masing-masing 

mahasiswa. 

Dapat dikatakan bahwa pelayanan kepenasihatan 

akademik adalah usaha bimbingan yang dilakukan oleh  

Dosen Penasihat Akademik (DPA) kepada mahasiswa yang 

menjadi tanggung jawab bimbingannya. Setiap DPA, 
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berdasarkan Surat Tugas Dekan atas usulan Ketua Jurusan, 

mendapat tugas untuk membimbing sejumlah mahasiswa, 

dalam kepenasihatan akademik. Meskipun istilah yang 

digunakan adalah kepenasihatan akademik, namun ranah yang 

ditangani DPA tidak hanya terbatas pada aktivitas akademik, 

tetapi termasuk juga aktivitas non akademik mahasiswa. 

Aktivitas pokok dalam kepenasihatan akademik yaitu 

membantu mahasiswa mulai dari awal mengikuti perkuliahan 

sebagai mahasiswa baru, hingga ia mengakhiri program 

perkuliahannya di suatu program studi, sehingga ia dapat 

mencapai pengembangan potensi dirinya secara optimal. Kata 

membantu dalam kalimat di atas mengandung unsur memberi 

pengarahan, memberi pengaruh kepada mahasiswa 

bimbingannya. Tingkat pengarahan dosen PA kepada 

mahasiswa tergantung atas jenis kegiatan kepenasihatan yang 

dilakukan, mulai dari pengarahan masalah-masalah  

mahasiswa yang paling kecil/ ringan sampai yang terbesar/ 

berat (Nur Hidayah, 2012). 

Di dalam Pedoman Akademik UM tahun akademik 

2014/2015, pasal 83 tentang Kepenasihatan, dinyatakan  

bahwa DPA bertugas membantu mahasiswa dalam masalah- 

masalah akademik dan non akademik. Dari pernyataan 

tersebut dapat dikatakan bahwa Dosen Penasihat Akademik 

mempunyai peran dalam membantu mahasiswa dalam 

aktivitas akademik dan peran dalam aktivitas non akademik. 

Pada bagian bab II ini, lebih membahas peran DPA dalam 

pelayanan kepenasihatan akademik. 
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2. Landasan Kepenasihatan Akademik 

Pelaksanaan kepenasihatan akademik didasarkan hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Pelayanan kepenasihatan akademik dilaksanakan di 

perguruan tinggi sebagai implikasi dan konsekuensi 

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 

0124/U/1979 mengenai penggunaan sistem kredit 

semester di perguruan tinggi yang berlaku sampai 

sekarang. Sistem ini pada dasarnya memungkinkan 

penyajian program yang bervariasi dan luwes, 

sehingga bagi mahasiswa tersedia kemungkinan yang 

lebih luas untuk memilih program pendidikan yang 

menuju jenjang profesi dan spesialisasi tertentu. 

Dosen PA memainkan peran penting dalam 

mempertemukan antara ketentuan-ketentuan yang ada, 

tujuan yang ingin dicapai oleh mahasiswa dan 

keadaan mahasiswa. 

2. Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1980, pasal 26 

yang menyatakan bahwa kelompok pengajar 

mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan 

pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat 

sesuai dengan bidang keahliannya, serta memberi 

bimbingan pada para mahasiswa dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa di dalam 

proses pendidikannya. 

3. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional: 

“Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan 

peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, 

dan atau latihan bagi perannya di masa yang akan 

datang”. 

4. UU RI No. 12/12 tentang Pendidikan Tinggi. 

Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah 
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pendidikan menengah yang mencakup program 

diploma, program sarjana, program magister, program 

doktor, program profesi dan program spesialis. 

5. Pandangan yang menyatakan bahwa mahasiswa bukan 

sekedar objek didik melainkan juga subjek didik yang 

aktif sehingga ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan, misalnya pendapat mahasiswa perlu 

didengar, keinginan dan minatnya diperhatikan, 

kemampuannya diperhitungkan, serta tempat dan 

irama perkembangannya diberi kesempatan sesuai 

dengan gayanya masing-masing.Konsekuensi logis 

dari pandangan ini adalah perlunya memberi 

kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih dan 

menentukan keputusannya sendiri sesuai dengan 

keadaan dirinya dan ketentuan-ketentuan yang berlaku 

di lingkungan kampus. 

6. Anggapan bahwa mahasiswa tidak semua mampu 

menyelesaikan sendiri tugas-tugas administratif dan 

akademik, serta tugas-tugas pengembangan dirinya. 

Dalam batas-batas tertentu, mahasiswa memerlukan 

bantuan dosen penasihat akademik untuk menunjang 

proses belajarnya dan pengembangan potensi 

pribadinya. 
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3. Tujuan dan Target Layanan Kepenasihatan 

Akademik 

 

a. Tujuan 

Adapun tujuan layanan kepenasihatan akademik adalah 

sebagai berikut. 

1) Mahasiswa mendapatkan kesempatan untuk 

memperoleh bantuan bimbingan yang bersistem, guna 

menunjang lancarnya proses belajar mengajar dan 

pengembangan potensi diri yang optimal. 

2) Dosen bidang studi dapat berkonsentrasi sepenuhnya 

dalam pengelolaan proses pembelajaran karena 

tertanganinya hal-hal yang dapat menghambat proses 

belajar yang berasal dari diri mahasiswa. 

3) Lembaga pendidikan (Institusi, Fakultas, dan Jurusan) 

sebagai pengelola sistem pendidikan dapat 

memperoleh sumbangan yang berarti dalam usaha 

membina dan mengembangkan keserasian 

keseluruhan unsur-unsur pendidikan tinggi. 

 

 
b. Target 

Target kegiatan pelayanan kepenasihatan akademik yang 

dilakukan oleh dosen PA adalah sebagai berikut: 

1) Perencanaan Studi 

Rencana studi ini dilakukan pada awal semester 

sebelum mahasiswa masuk kuliah. Kegiatan yang 

dilakukan adalah: (a) bersama dengan mahasiswa 

mencermati KHS semester yang lalu, (b) menetapkan 

jumlah SKS yang berhak diambil dalam semester berjalan 
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sesuai dengan aturan yang berlaku, (c) membantu 

mahasiswa memilih dan menyusun komposisi matakuliah 

serta gambaran pengetahuan apa yang akan  dipelajarinya, 

(d) membantu  mahasiswa memahami  pengetahuan terkait 

(advance organizer). 

2) Selama Masa Perkuliahan 

Kegiatan dosen PA selama masa kuliah berlangsung 

antara lain: (a) membangun hubungan harmonis dan akrab 

dengan mahasiswa bimbingannya; (b) siap menerima atau 

mengadakan pertemuan dengan mahasiswa di kampus 

atau di luar (rumah) bila mendesak diperlukan dengan 

membiasakan membuat kontrak terlebih dahulu; (c) 

memantau aktivitas kuliah mahasiswa. 

3) Mahasiswa baru 

Aktivitas yang dikembangkan oleh dosen PA terhadap 

mahasiswa baru yaitu (a) mengadakan pertemuan awal 

secara kelompok sehingga saling mengenal di antara 

mahasiswa dan dosen PA; (b) mengenali pribadi 

mahasiswa, mengembangkan catatan pribadi (buku 

kepenasihatan akademik), melengkapi informasi/data 

pribadi (seperti: potensi akademik,prestasi yang pernah 

diraih sebelumnya, hobi/kebiasaan, sikap, hubungan 

sosial, budaya dan karakter, cita-cita/harapan, motivasi, 

pengalaman masa lalu, keluarga dan tempat tinggal 

sementara/kost, kontak person, sosial ekonomi dan 

keterangan lainnya yang terkait prestasi mahasiswa); (c) 

memberikan informasi sistem belajar baik secara individu 

maupun kelompok; (d) membantu mahasiswa 

mengembangkan kebiasaan belajar yang baik, disiplin, 

mandiri, dan (e) menyiapkan mahasiswa bergaul dan 
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beretiket sesuai etika akademik yang berlaku di kampus 

(sesama mahasiswa, dosen, karyawan/TU, pimpinan. 

4) Mahasiswa senior 

Untuk bagaimana cara-cara memperoleh IPK yang 

tinggi dengan memprogram matakuliah pada semester 

pendek; (b) membantu mahasiswa mengembangkan 

wawasan kebangsaan, sikap dan kepribadian profesional; 

(c) membantu mahasiswa mengelola penyelesaian tugas 

akhir (skripsi); (d) membantu mahasiswa mengenali dunia 

kerja (magang, PPL); dan (e) membantu mahasiswa 

melakukan evaluasi diri (menemukenali kelebihan dan 

kelemahan) dan bagaimana memanfaatkan kelebihan dan 

mengurangi dampak kelemahan. 

5) Mahasiswa aktivis 

Dosen PA perlu mencermati mahasiswa yang aktif 

dalam organisasi baik intra Untuk itu kegiatan dosen PA 

adalah (a) membantu mengembangkan perspektif sosial 

dan (b) evaluasi diri dan motivasi ke arah perwujudan 

cita-cita yang jelas. 

6) Mahasiswa berprestasi 

Dosen PA berkewajiban untuk (a) mengarahkan 

mahasiswa agar tidak sombong, (b) memberi rekomendasi 

untuk kepentingan perolehan beasiswa, lomba-lomba, 

kegiatan-kegiatan pengembangan diri, dan pelatihan. 

7) Mahasiswa berprestasi rendah 

Dosen PA berkewajiban untuk (a) memberi  

peringatan agar tidak mengulang perolehan prestasi (IP) 

yang rendah dan membimbingnya, (b) memberi 

peringatan kepada mahasiswa yang prestasinya cenderung 
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menurun tajam dari semester sebelumnya dan 

membimbingnya agar tidak terulang, (c) memberi 

peringatan kepada mahasiswa yang memperoleh nilai E 

serta nilai kosong di KHS, karena ketidaksiapan dalam 

kuliah, keteledoran dalam memprogram  matakuliah 

(KRS) sanksinya berat yakni cuti kuliah serta memberi 

bimbingan agar tidak terulang, (d) memberi peringatan 

kepada mahasiswa setiap semester perolehan kredit (SKS) 

kurang dari 12/10 SKS demikian mereka yang telah 

menempuh 8 semester tetapi belum mencapai 80 SKS,  

dan (e) memberikan motivasi untuk meningkatkan 

kemajuan belajar dengan menunjukkan kelebihan yang 

dimiliki mahasiswa. 

 

4. Peran dan Fungsi Dosen PA dalam Kepenasihatan 

Akademik 

Berdasarkan pada Pedoman Akademik UM tahun 

2014/2015, dapat diidentifikasi sejumlah peran DPA, dalam 

kepenasihatan akademik. Peran atau tugas tersebut adalah 

sebagai berikut. 

 

a. DPA sebagai Sumber Informasi. 

Dosen PA merupakan sumber informasi bagi 

mahasiswa asuh/ bimbingannya. Maka Dosen PA 

hendaknya memberikan informasi yang diperlukan oleh 

mahasiswa asuhnya. Informasi yang perlu disampaikan di 

antaranya: (1) informasi tentang budaya kehidupan dan 

kebiasaan belajar di PT; (2) sarana dan prasarana belajar 

yang dapat diakses, terutama yang tersedia di kampus; (3) 

pengalaman belajar kepada mahasiswa baik yang bersifat 

positif maupun yang negatif. 
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b. Dosen Penasihat Akademik sebagai Pembimbing 

Terdapat sejumlah tugas yang diharapkan 

dilaksanakan Dosen Pensihat Akademik sebagai 

pembimbing, yaitu. 

1) Membimbing mahasiswa agar dapat menyelesaikan 

studi secara tepat waktu. 

Dosen Penasihat Akademik bertugas memberi 

bimbingan kepada mahasiswa asuhnya (bimbingannya), 

dalam membuat perencanaan studi menyeluruh, membuat 

perencanaan studi pada setiap semesternya, hingga 

memonitoring mahasiswa dalam proses menempuh 

studinya. Bantuan dapat diberikan dalam bentuk 

pemberian pengarahan, memberi informasi maupun 

pendampingan selama mahasiswa menempuh studinya. 

Diharapkan, dengan bantua DPA, mahasiswa dapat 

membuat perencanaan studi secara tepat, sehingga dapat 

lulus secara tepat waktu dengan hasil yang optimal. 

Bahkan tidak menutup kemungkinan, mahasiswa yang 

mempunyai potensi luar biasa, dapat  menyelesaikan 

waktu secara lebih cepat lagi, seperti untuk jenjang S1, 

yang mestinya dikatakan tepat waktu jika diselesaikan 

dalam waktu 8 semester (4 tahun), bisa diselesaikan dalam 

waktu 7 semester (3.5 tahun). 

2) Membuat rekam jejak proses kepenasihatan selama 

masa studi masing-masing mahasiswa bimbingan 

Agar DPA lebih memahami dan dapat mengikuti 

perkembangan setiap mahasiswa asuhnya, maka dalam 

setiap proses kepenasihatan yang diberikan dicatat dalam 

buku kepenasihatan akademik. Aspek yang perlu dicatat 

minimal data tentang perkembangan akademik (data 

rencana studi dan hasil studi), perkembangan IP 
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mahasiswa, mungkin ada permasalahan yang disampaikan 

dan solusi yang diambil untuk memecahkan masalah. 

Dengan demikian DPA dapat memahami mahasiswa 

asuhnya, selanjutnya dapat memberi pengarahan secara 

tepat. 

3) Memberi bimbingan belajar kepada mahasiswa 

Aktivitas pembelajaran di di Perguruan Tinggi 

berbeda dengan pembelajaran di tingkat sekolah 

menengah atas. Maka mahasiswa dituntut memiliki 

keterampilan belajar yang sesuai dengan pola 

pembelajaran di Perguruan Tinggi. Terutama bagi 

mahasiswa baru, mereka perlu dibantu dalam mengenal 

dan menguasai keterampilan belajar di Perguruan Tinggi. 

Dosen Penasihat Akademik diharapkan memberi 

bimbingan belajar yang fokusnya membekali mahasiswa 

dalam menguasai keterampilan belajar di PT. Dengan 

memiliki keterampilan belajar di PT, diharapkan 

mahasiswa dapat lancar dalam belajarnya sehingga bisa 

mewujudkan prestasinya secara optimal. 

4) Membantu mahasiswa dalam memecahkan masalah 
akademik 

Mahasiswa dalam menjalani perkuliahan untuk 

menyelesaikan studinya, tidak menutup kemungkinan 

dihadapkan pada suatu situasi yang menghambat belajar 

mereka. Misalnya karena sesuatu hal harus cuti kuliah,  

ada hambatan dalam menyelesaikan suatu tugas yang 

diberikan oleh salah seorang dosen, nilai perkuliahan yang 

tidak keluar, penyelesaikan skripsi yang berkepanjangan 

karena merasa kurang cocok dengan pembimbing skripsi, 

dan sebagainya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka 

DPA mempunyai tanggung jawab untuk membantu 
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memecahkan masalah terkait dengan aktivitas akademik 

tersebut. DPA dapat secara langsung memberi bantuan 

pemecahan masalah. Jika permasalahannya masih belum 

dapat terpecahkan, maka DPA dapat menggunakan 

mekanisme referal, yaitu mengirim mahasiswa yang 

bermasalah ke P2BKM untuk mendapat bantuan dari 

konselor. 

5) Memberi bimbingan kepada mahasiswa yang IP-nya 
kurang dari 2,00 

Mahasiswa yang perolehan IP-nya <2,00, dapat 

diindikasikan sebagai mahasiswa yang mungkin 

mengalami kesulitan dalam perkuliahannya. DPA 

hendaknya memberi perhatian khusus kepada mahasiswa 

dengan IK<2,00. Kepada mahasiswa dengan IP2,00 dapat 

segera dipanggil untuk didiagnosa, kemungkinan ada 

permasalahan yang dia hadapi. Selanjutnya dibicarakan 

bersama untuk menemukan solusi yang tepat. Dengan 

demikian mahasiswa bisa segera memperbaiki IP hasil 

studinya. 

6) Memberi layanan konsultasi perencanaan studi 
semester 

Di setiap awal semester, mahasiswa membuat 

perencanaan studi, mengacu pada kurikulum  yang 

berlaku. Perencanaan studi yang dibuat oleh mahasiswa, 

diwujudkan dalam bentuk KRS (Kartu Rencana Studi), 

yang saat ini dilakukan oleh mahasiswa secara on-line 

melalui SIAKAD. Meskipun mahasiswa dapat membuat 

KRS secara mandiri, namun sebaiknya DPA tetap 

memberi pengarahan, terutama pada semester-semester 

tertentu di mana mahasiswa harus membuat pilihan- 

pilihan, misal saja pada waktu akan memprogram 

matakuliah pilihan. Diharapkan DPA dalam perencanaan 
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studi, tidak sekedar membubuhkan tandatangan 

pengesahan KRS, tetapi juga memberi pengarahan dan 

motivasi kepada mahasiswa, agar sukses dalam studinya. 

 

c. DPA sebagai Motivator 

DPA diharapkan memberi dorongan dan semangat 

kepada mahasiswa bimbingannya dalam mengembangkan 

potensi pribadi mahasiswa. Dalam perannya sebagai 

motivator, maka DPA hendaknya: 

1) Mendorong mahasiswa untuk belajar sesuai 

dengan kemampuan dan potensi yang dimilikinya. 

2) Memberi saran dan anjuran kepada mahasiswa 

untuk memanfaatkan sarana dan prasarana belajar 

yang tersedia. 

3) Menunjukkan jalan bagi upaya pengembangan 

minat dan potensi diri mahasiswa. 

 

d. DPA sebagai Model 

Dosen Penasihat sebagai model hendaknya 

memberikan keteladanan sebagai seorang pendidik 

profesional dan bermoral Pancasila. Dalam perannya 

sebagai teladan, hendaknya DPA menunjukkan sikap dan 

tindakan sebagai berikut. 

1) Melaksanakan fungsi dan tugas kepenasihatan 

serta fungsi dan tugas dosen dengan sebaik- 

baiknya. 

2) Mengutamakan kepentingan mahasiswa daripada 

kepentingan pribadinya. 

3) Mematuhi norma dan kode etik pendidik dalam 

mengambil keputusan dan bertindak. 
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5. Kondisi Kepenasihatan Akademik di UM 

Universitas Negeri Malang memiliki mahasiswa  sekitar 

30 ribuan. Jumlah yang relatif cukup besar jika dibandingkan 

dengan jumlah dosen sekitar 900 an. Artinya memiliki rasio 

dalam kategori relatif cukup besar, karena setiap 1 dosen  

harus menjadi dosen penasihat 30- an mahasiswa. Dengan 

melihat rasio tersebut, peran menjadi dosen penasihat 

akademik (PA) ini nampaknya kurang efektif dapat terlaksana 

dengan baik. Indikator secara sederhana adalah masih cukup 

banyaknya jumlah mahasiswa yang setelah empat tahun masih 

belum lulus. Fenomena gunung es dapat juga terjadi pada 

jumlah ketidak lulusan yang semakin bertambah pada setiap 

tahunnya. Jika hal ini tidak diantisipasi sedini mungkin maka 

dapat menjadi beban (fikiran, waktu, tenaga) universitas, 

dosen, dan juga beban mahasiswa secara individual yang 

semakin besar. 

Pemahaman karakteristik dan profil mahasiswa juga dapat 

berpengaruh terhadap tingkat keberhasilan kepenasihatan 

akademik. Kita ketahui bahwa mahasiswa Universitas Negeri 

Malang kebanyakan berasal dari daerah/kota/kabupaten di 

sekitar Malang, seperti Blitar, Kediri, Pasuruan dan lain 

sebagainya terutama wilayah Jawa Timur bagian selatan. 

Dengan kondisi seperti ini sangat dimungkinkan mahasiswa 

ada kecenderungan menghabiskan waktu malam sabtu dan 

minggunya pulang ke daerah masing-masing. Bahkan 

mahasiswa dalam kenyataannya ada mahasiswa yang meminta 

ke dosen untuk hari jumat sebaiknya tidak ada perkuliahan  

dan diganti dengan hari lain. Sehingga mahasiswa lebih 

banyak waktunya pulang ke rumah dari kamis sore hingga 

minggu. Hal ini dapat menimbulkan perasaan bahwa peran 

dosen penasihat dapat tergantikan oleh peran orang tua di 

rumah. Meskipun kita tahu bahwa peran sebagai dosen 
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penasihat akademik seperti itu rasanya juga tidak mudah 

digantikan oleh orang tua. Mengingat pengalaman para orang 

tua yang kemungkinan besar tidak sama dengan pengalaman 

dosen tentang kepenasihatan akademik. 

Apabila diamati secara sepintas, selama ini layanan 

kepenasihatan akademik lebih banyak diorientasikan kepada 

beberapa kegiatan, di antaranya: (1) memberikan pengesahan 

kartu rencana studi (KRS), (2) memberikan rekomendasi 

untuk permohonan cuti kuliah, (3) memberikan persetujuan 

kepada mahasiswa bimbingannya untuk alih bidang studi, dan 

(4) memberikan persetujuan untuk pengajuan permohonan 

gelar ganda. 

Pertama, memberikan pengesahan KRS sebagai proses 

awal yang penting dalam setiap kegiatan semester. Kegiatan 

ini sering kali menjadi tak memiliki makna yang berarti, 

ketika dosen hanya memberikan tanda tangan pengesahan 

tanpa ada proses dialog secara berarti dengan mahasiswa. 

Bahkan nampaknya tanpa tanda tangan dosen PA pun tidak 

ada persoalan untuk keadministrasian mahasiswa. 

Kedua, memberikan rekomendasi  untuk  permohonan 

cuti kuliah. Kegiatan ini juga seringkali masih bersifat 

administratif, karena semata-mata hanya memberikan 

pengesahan. Padahal seyogyanya perlu diawali dengan 

kesepakatan bersama, sehingga pengambilan cuti benar-benar 

fungsional dan mendesak sifatnya. 

Ketiga, memberikan persetujuan kepada mahasiswa 

bimbingannya untuk alih bidang studi. Kegiatan ini juga 

bersifat mendesak, jika terbukti dengan benar, bahwa 

mahasiswa yang bersangkutan mengalami ketidakcocokan 

dengan pilihan program studinya.Sehingga mengalami 

problem akademis, baik masalah ketidak lulusan maupun nilai 
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prestasinya yang sangat rendah. Di saat yang lain mahasiswa 

yang bersangkutan mampu menunjukkan potensi dan minat 

yang lebih terhadap program studi yang mau akan dipilih. 

Keempat, memberikan persetujuan untuk pengajuan 

permohonan gelar ganda.Layanan ini mungkin dapat terjadi di 

Universitas Negeri Malang yang memiliki fleksibilitas untuk 

memperoleh program pendidikan gelar ganda. 

Atas dasar uraian di atas nampak bahwa tidak berlebihan 

jika peran yang dimainkan PA selama ini lebih menonjol pada 

layanan administratif, belum nampak secara berarti layanan 

edukatifnya.Bahkan dengan penggunaan teknologi informasi 

(online) yang tanpa mempertimbangkan aspek akademiknya, 

boleh jadi keberadaan PA tidak banyak berarti, apalagi jika 

PA tidak bisa mengontrol kemajuan mahasiswa bimbingannya 

secara menyeluruh. 

Dalam buku Succes, failure, and Wastage in Higher 

Education,yang ditulis oleh Miller (dalam Ilyas, A. 2010) 

membentangkan sejumlah hasil studi mengenai sebab-sebab 

terjadinya keterlambatan studi mahasiswa di beberapa negara 

yang mengakibatkan terjadinya penghamburan dalam 

pendayagunaan sumber daya pendidikan. Di Inggris, sekitar 

sepertiga mahasiswa yang terlambat studinya lebih disebabkan 

oleh lemahnya motivasi ketimbang kelemahan intelektual. Di 

Australia, 33% mahasiswa yang tergolong superior (IQ 120+) 

juga mengalami keterlambatan studi. Hal ini dipertegas oleh 

hasil studi Brady (dalam Wahab, 2007) bahwa layanan 

kepenasihatan & informasi akademik merupakan kebutuhan 

utama dalam orientasi. 

Salah satu peran dosen di perguruan tinggi adalah 

meningkatkan keberhasilan universitas dalam meluluskan 

mahasiswa secara tepat waktu. Peran PA dipandang tidak 
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efektif andaikan setiap tahun jumlah mahasiswa yang masuk 

tidak sebanding dengan yang lulus. Artinya setiap tahun 

banyak mahasiswa yang masuk dari pada jumlah mahasiswa 

yang lulus. Dengan kata lain jika masih ada mahasiswa yang 

perkuliahannya melebihi empat tahun artinya tingkat 

kelulusannya menjadi rendah. 

Kepenasihatan akademik merupakan salah satu tugas yang 

di emban oleh dosen yang bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas lulusan sekaligus membantu ketepatan dalam tahun 

kelulusan. Peran ini demikian pentingnya, sehingga sangat 

sulit digantikan oleh media lain seperti teknologi informasi. 

Karena pada dasarnya unsur interaksi face to face ini memiliki 

makna tersendiri di dalam peran kepenasihatan akademik. 

Pada kenyataannya di lingkungan universitas sebagian 

besar dosen Penasihat Akademik (PA), baru memberikan 

layanan bimbingan akademik yang bersifat administratif, 

bahkan jika tidak dalam pengendalian sistem dengan baik, 

ketika teknologi informasi (online) digunakan dalam proses 

layanan akademik, diduga dapat meniadakan peran PA secara 

signifikan. Yang pada akhirnya keberadaan PA dapat 

terabaikan.Bahkan dalam kondisi real peran PA ini tidak 

berfungsi sama sekali. 

Kondisi yang demikian sebenarnya tidak menguntungkan 

bagi proses penyelesaian pendidikan mahasiswa, karena 

mahasiswa tidak memperoleh pendampingan selama proses 

pendidikannya. Bila daya tarik eksternal sangat kuat, boleh 

jadi mahasiswa tidak memperoleh apa-apa dari PA selama 

dalam proses pendidikannya. Padahal pendampingan yang 

intensif oleh PA diharapkan mampu mengantarkan mahasiswa 

dalam proses pembentukan diri secara lebih terarah, sehingga 

pada akhirnya mahasiswa dapat menyelesaikan studi secara 

optimal. 
 

23 



Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana peran dosen 

penasihat bisa tetap efektif di saat bersamaan dengan 

penggunaan teknologi informasi? Kita sepakat bahwa peran 

dosen PA tidak bisa digantikan oleh komponen lain. Oleh 

sebab itu perlu kiranya kita mendesain sebuah cara, agar  

dosen PA ini benar-benar dapat berperan baik dengan kegiatan 

yang memungkinkan terjadinya dialog dalam suasana yang 

lebih menyenangkan sebagaimana slogan universitas yaitu 

enjoy learning. Artinya slogan ini juga dapat dipergunakan 

sebagai landasan dalam mengaplikasikan suasana yang di 

harapkan dari model kepenasihatan akademik selain 

penggunaan dalam suasan pembelajaran di kelas perkuliahan. 

Sebenarnya pemaknaan kepenasihatan menurut dosen 

adalah suatu upaya untuk membantu mahasiswa dalam 

menyelesaikan masalahnya secara akademik, sedangkan 

menurut mahasiswa kepenasihatan adalah suatu wadah untuk 

membantu mahasiswa dalam memecahkan masalah. 

Menyadari akan sejumlah kebutuhan mahasiswa, nampak 

sekali bahwa kehadiran PA pada hakekatnya bukan sebatas 

pemenuhan kebutuhan administratif, melainkan memfasilitasi 

segala kebutuhan mahasiswa sebelum, selama, dan sesudah 

mengukuti proses pendidikan. Namun peran ini saat sekarang 

mengalami penurunan dan bahkan terjadi hilangannya fungsi 

sebagai dosen penasihat. Oleh sebab itu perlu pendesainan 

ulang agar fungsi kepenasihatan akademik dapat berjalan 

kembali dengan tetap memperhatikan dari aspek mahasiswa 

dan dosen. 
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6. Langkah-Langkah Umum Pembimbingan 

Menninger (dalam Mulyadi, 2002) menyatakan bahwa 

gaya pembimbingan mempunyai pengaruh besar terhadap 

klien (mahasiswa). Begitu juga Berdie (dalam Mulyadi, 2002) 

mendiskusikan pentingnya hubungan antara sikap yang 

digunakan pembimbing dengan teknik pembimbingan yang 

digunakan. Secara umum, langkah-langkah dalam 

memberikan bimbingan, baik untuk perencanaan  studi 

maupun untuk pemecahan masalah, adalah seperti berikut ini: 

a. Menerima mahasiswa, secara fisik maupun psikis, dengan 

isyarat, perbuatan, maupun kata-kata yang dapat 

menciptakan suasana keakraban (rapport). Rasa percaya 

dan hubungan pribadi yang erat ini dimaksudkan agar 

mahasiswa dapat terlepas dari perasaan takut dan 

hubungan dengan dosen pembimbing bersifat impersonal. 

b. Menciptakan hubungan baik (harmonis). Hubungan baik 

perlu diciptakan dosen penasihat dengan sikap ramah, 

penuh perhatian serta pembicaraan yang bersifat netral 

dan kekeluargaan agar mahasiswa tidak ragu untuk 

menyampaikan permasalahannya. Komunikasi antara 

pembimbing dan mahasiswa yang dilandasi perasaan 

saling menghargai, percaya dan terbuka akan 

menimbulkan suasana bebas dimana mahasiswa dapat 

menceritakan apa yang dialaminya. 

c. Menggali dan mengumpulkan informasi. Setelah terjalin 

hubungan baik, dosen penasihat menggali dan 

mengumpulkan informasi tentang diri mahasiswa beserta 

permasalahannya. 

d. Merangkum informasi. Dosen penasihat mencoba 

hubungan antara informasi yang satu dengan informasi 

lainnya untuk lebih memahami hakekat permasalahannya 

mahasiswa. 
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e. Mendiskusikan masalah. Bersama dengan mahasiswa 

yang bersangkutan, dosen penasihat mendiskusikan 

masalah yang dihadapinya untuk mencari dan jalan keluar 

yang sebaik-baiknya. 

f. Menentukan strategi dan menyusun rencana pemecahan 

masalah. Setelah memahami persoalan, bersama-sama 

dengan mahasiswa, dosen penasihat merencanakan 

langkah-langkah pemecahan masalah yang efektif dan 

praktis. Pemecahan-pemecahan masalah harus memiliki 

kriteria fleksibel, terorganisasi, mengarah pada tujuan dan 

praktis. 

g. Mengakhiri pertemuan. Dalam mengakhiri pertemuan, 

dosen penasihat menciptakan suasana yang sedemikian 

rupa, penuh saling percaya, tidak ada kesan negatif dari 

mahasiswa. 
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C. Latihan-Latihan 

Peningkatan pemahaman topik bahasan ini dilakukan 

dengan melaksanakan diskusi kelompok terfokus dan 

menjawab sejumlah pertanyaan. 

 
 

1. Focus Group Discussion dan kegiatan lanjutannya 

a. Focus Group Discussion (FGD) 

 Menganalisis kasus mahasiswa

 Mencermati karakteristik mahasiswa tersebut, 

memetakan kebutuhan mahasiswa

 Merancang program layanan akademik  pada 

kasus mahasiswa tersebut

b. Presentasi 

 Setiap kelompok mempresentasikan hasil 

FGD masing-masing

c. Simulasi 

 Setiap kelompok menyimulasikan proses 

layanan kepenasihatan akademik

d. Diskusi refleksi dan rencana tindak lanjut 

 Setiap kelompok melakukan refleksi 

pelaksanaan layanan kepenasihatan akademik 

dan menentukan kegiatan selanjutnya.
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2. Pertanyaan-pertanyaan 

e. Jawablah pertanyaan-pertanyaan dibawah ini 

dengan singkat dan jelas! 

 Jelaskan hakikat dan tujuan kepenasihatan 

akademis!

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

 
 Sebutkan minimal 3 landasan kepenasihatan 

akademis!

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 
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 Sebutkan minimal 3 permasalahan mahasiswa 

dalam bidang akademik!

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

 
 Jelaskan peran dan fungsi dosen PA dalam 

kepenasihatan akademik!

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 
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 Sebutkan target-target kegiatan pelayanan 

kepenasihatan akademik!

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

 
 Deskripsikan langkah-langkah umum 

pembimbingan!

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 

................................................................................ 
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BAB III 

PERAN PA DALAM LAYANAN KEPENASIHATAN 

NON AKADEMIK 

 

 
 

A. TUJUAN 

Setelah mempelajari Bab III, Dosen Penasihat Akademik 

diharapkan dapat: 

1. Menjelaskan hakikat layanan kepenasihatan non 

akademik. 

2. Menjelaskan landasan layanan kepenasihatan non 

akademik. 

3. Menjelaskan ruang lingkup layanan kepenasihatan 

non akademik. 

4. Menjelaskan prinsip-prinsip layanan kepenasihatan 

non akademik. 

5. Menjelaskan peran dan fungsi dosen penasihat 

akademik dalam layanan kepenasihatan non 

akademik. 

6. Menjelaskan langkah-langkah umum pemberian 

layanan kepenasihatan non akademik. 

7. Memiliki sikap peka dan peduli terhadap masalah non 

akademik yang dialami oleh mahasiswa. 

8. Terampil dalam memberikan layanan kepenasihatan 

non akademik. 
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B. URAIAN MATERI 

 
1. Hakikat Layanan Kepenasihatan Non-akademik 

Secara harfiah, kepenasihatan berasal dari kata nasihat, 

yang berarti ajaran, pelajaran baik, atau anjuran. Adapun kata 

akademik berarti sesuatu yang berhubungan dengan akademi 

atau lembaga pendidikan tinggi (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia). Dengan demikian, secara leksikal, kepenasihatan 

akademik dapat diartikan sebagai kegiatan memberi anjuran 

dalam hal belajar atau pendidikan di perguruan tinggi. 

Pengertian kepenasihatan akademik secara harfiah ini sesuai 

dengan Pedoman Pendidikan UM tahun akademik 2014/2015, 

pasal 83 ayat (1) yang menyebutkan bahwa kepenasihatan 

akademik merupakan layanan yang diberikan oleh Dosen 

Penasihat Akademik (PA), dengan tujuan untuk membantu 

mahasiswa dalam menyelesaikan program studinya, sesuai 

dengan minat dan kemampuan. 

Secara harfiah, penggunaan istilah penasihat akademik 

memang memberikan kesan bahwa PA hanya memberikan 

layanan kepenasihatan yang berhubungan langsung dengan 

proses belajar di perguruan tinggi. Namun demikian, Pedoman 

Pendidikan UM seperti disebutkan di atas mengatur bahwa, 

selain tugas kepenasihatan akademik, PA juga memiliki tugas 

untuk memberikan pelayanan kepenasihatan dalam bidang 

non-akademik. Hal ini berarti bahwa hal-hal yang sifatnya 

tidak terkait langsung, namun menunjang proses belajar di 

perguruan tinggi juga merupakan wilayah tugas yang 

dibebankan kepada PA. Hal-hal tersebut misalnya: kegiatan 

bakat dan minat, kegiatan organisasi kemahasiswaan, kegiatan 

kewirausahaan, dan sejenisnya. Dengan demikian, 

kepenasihatan non-akademik dapat didefinisikan sebagai 

layanan yang diberikan oleh PA kepada mahasiswa dalam hal- 

 

33 



hal yang tidak terkait langsung dengan proses belajarnya di 

perguruan tinggi namun menunjang proses belajar tersebut 

sesuai dengan minat dan potensinya. 

 

2. Landasan Layanan Kepenasihatan Non akademik 

Pelaksanaan layanan kepenasihatan non-akadaemik 

didasarkan pada hal-hal sebagaiberikut. 

a. UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

yang menyatakan bahwa: “Pendidikan adalah usaha sadar 

untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan 

bimbingan, pengajaran, dana tau latihan bagi perannya di 

masa yang akan datang”. 

b. UU RI No. 12/12 tentang Pendidikan Tinggi yang 

menyatakan bahwa pendidikan tinggi adalah jenjang 

pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup 

program diploma, program sarjana, program magister, 

program doktor, program profesi dan program spesialis. 

c. PP No. 5/1980 Pasal 26 yang menyatakan bahwa 

kelompok pengajar mempunyai tugas melaksanakan 

pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian 

pada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya, serta 

memberi bimbingan pada para mahasiswa dalam rangka 

memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa di dalam 

proses pendidikannya. 

d. Pandangan yang menyatakan bahwa mahasiswa bukan 

sekedar objek didik melainkan juga subjek didik yang 

aktif sehingga ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, 

misalnya pendapat mahasiswa perlu didengar, keinginan 

dan minatnya diperhatikan, kemampuannya 

diperhitungkan, serta tempat dan irama perkembangannya 

diberi kesempatan sesuai dengan gayanya masing-masing. 

Konsekuensi logis dari pandangan ini adalah perlunya 
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memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memilih 

dan menentukan keputusannya sendiri sesuai dengan 

keadaan dirinya dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

e. Anggapan bahwa tidak semua mahasiswa mampu 

menyelesaikan sendiri tugas-tugas pengembangan dirinya. 

Dalam batas-batas tertentu, mereka membutuhkan  

bantuan PA untuk menunjang proses belajar dan 

pengembangan potensi pribadinya. 

 

3. Ruang Lingkup Layanan Kepenasihatan Non 

akademik 

Secara umum, layanan kepenasihatan akademik mencakup 

bidang-bidang pribadi, sosial dan karier yang tidak terkait 

langsung namun mendukung proses belajar mahasiswa di 

Universitas Negeri Malang. Secara lebih spesifik, layanan ini 

mencakup beberapa hal sebagai berikut. 

 

a. Kegiatan Kemahasiswaan 

Dalam rangka pengembangan potensi mahasiswa di 

berbagai bidang, Universitas Negeri Malang menyediakan 

berbagai organisasi dan kegiatan ekstrakurikuler untuk 

para mahasiswa. Bagi sebagian mahasiswa, terutama 

mahasiswa baru, aktivitas memilih organisasi dan  

kegiatan ekstrakurikuler yang tepat untuk dirinya dapat 

menjadi sesuatu yang tidak mudah. Dalam hal ini, Dosen 

PA memiliki tugas untuk memberikan informasi hingga 

mendampingi mahasiswa binaannya untuk memilih dan 

mengikuti organisasi-organisasi atau kegiatan-kegiatan 

non akademik yang sesuai. Demikian pula, Dosen PA 

memiliki kewajiban untuk memonitor aktivitas-aktivitas 

mereka di organisasi sehingga aktivitas-aktivitas tersebut 
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tetap berjalan baik dan tidak mengganggu aktivitas 

akademiknya. 

 

b. Penyaluran Bakat dan Minat Mahasiswa 

Di samping bidang akademik, Universitas Negeri 

Malang sangat memperhatikan pengembangan bakat dan 

minat mahasiswa di bidang seni, olahraga, dan penalaran. 

Berbagai even terkait dengan bidang-bidang tersebut 

diselenggarakan secara berjenjang dari tingkat lokal 

hingga nasional ataupun internasional. Sebagai pihak yang 

bersentuhan langsung dengan mahasiswa, Dosen PA 

diharapkan untuk dapat mengidentifikasi prestasi atau 

bakat dan minat mahasiswa dalam bidang-bidang tersebut 

untuk kemudian membantu menyalurkannya ke tempat 

yang tepat. Dalam hal ini, Dosen PA dapat berkoordinasi 

dengan Ketua Jurusan dan pihak-pihak yang membidangi 

kemahasiswaan. 

 

c. Kesejahteraan Mahasiswa 

Universitas Negeri Malang juga menyediakan fasilias- 

fasilitas untuk kesejahteraan mahasiswa, seperti beasiswa, 

asrama mahasiswa, dan sebagainya. Dosen PA dapat 

memberikan informasi dan rekomendasi bagi para 

mahasiswa yang membutuhkan fasilitas-fasilitas tersebut. 

Dalam hal ini, Dosen PA dapat berkoordinasi pihak-pihak 

terkait yang membidangi fasilitas-fasilitas kesejahteraan 

dimaksud. 

 

d. Pengembangan Karakter dan Kepribadian 

Selain hal-hal yang bersifat akademik murni, salah 

satu ruang lingkup layanan kepenasihatan akademik yang 

menjadi tanggung jawab Dosen PA adalah pengembangan 
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karakter dan kepribadian mahasiswa sebagai calon 

profesional sesuai dengan program studi masing-masing. 

Untuk menjadi seorang profesional di bidangnya, 

mahasiswa tidak hanya harus terampil secara akademik, 

namun juga harus memiliki karakter dan kepribadian yang 

sesuai dengan bidangnya masing-masing. Seorang guru, 

misalnya, selain harus memiliki pengetahuan konseptual 

dan keterampilan didaktik yang baik, ia juga harus 

memiliki kepedulian yang besar (altruistic)terhadap 

peserta didik. Karena itu, pengembangan karakter dan 

kepribadian merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

layanan kepenasihatan akademik yang diampu oleh Dosen 

PA. 

 

e. Bantuan Pemecahan Masalah Non akademik 

Dalam kehidupan di perguruan tinggi, permasalahan- 

permasalahan non akademik niscaya dialami oleh 

mahasiswa. Permasalahan tersebut mungkin terkait 

dengan kegiatan ekstrakurikuler, bakat dan minat, atau 

bahkan terkait dengan kehidupan pribadi dan sosialnya. 

Sebagian dari mereka dapat menyelesaikan permasalahan- 

permasalahan tersebut secara mandiri, namun sebagian 

lainnya memerlukan bantuan orang lain. Dalam hal ini, 

Dosen PA merupakan ujung tombak untuk membantu 

mahasiswa dalam memahami dan menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan tersebut. Bantuan ini dapat 

berwujud pendampingan dalam mengidentifikasi dan 

menyelesaikan masalah, memberikan rekomendasi- 

rekomendasi tertentu yang diperlukan, maupun 

menghubungkan mahasiswa tersebut dengan pihak-pihak 

yang berwenang, seperti: konselor P2BKM, pejabat- 

pejabat di bidang kemahasiswaan, dan sebagainya. 
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4. Prinsip-prinsip Layanan Kepenasihatan Non 

akademik 

Terdapat beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan 

bagi pelaksanaan layanan kepenasihatan non-akademik oleh 

Dosen PA. Prinsip-prinsip ini merupakan bagian utuh yang 

tidak terpisahkan dari semua bentuk layanan kepenasihatan 

tersebut. 

a. Layanan dilandasi oleh motif altruistik. Motif altruistik 

merupakan motif dasar yang harus dimiliki oleh seorang 

pemberi layanan, di mana ia menunjukkan kepedulian 

yang besar akan kemaslahatan individu yang dilayani. 

Dalam kepenasihatan non akademik, kepedulian yang 

genuine terhadap mahasiswa hendaknya menjadi motif 

utama Dosen PA saat memberikan layanan. Keberadaan 

motif ini pada setiap Dosen PA akan memastikan bahwa 

semua mahasiswa akan mendapatkan layanan 

kepenasihatan dengan baik. 

b. Layanan untuk semua mahasiswa. Prinsip ini berarti 

bahwa layanan kepenasihatan non-akademik harus 

diberikan kepada semua mahasiswa yang menjadi 

tanggung jawab seorang Dosen PA, baik yang sedang 

mengalami masalah ataupun tidak. Dengan demikian, 

layanan kepenasihatan non-akademik hendaknya 

dilaksanakan secara terprogram dan lebih mengutamakan 

pendekatan kelompok daripada individual. 

c. Lebih mengutamakan pencegahan. Layanan  

kepenasihatan hendaknya lebih berorientasi untuk 

mencegah permasalahan non-akademik dibandingkan 

dengan menyelesaikannya. Hal ini berarti bahwa program- 

program kepenasihatan hendaknya diberikan berdasarkan 
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pada prediksi potensi permasalahan yang akan dialami 

oleh mahasiswa, agar permasalahan dimaksud tidak benar-

benar terjadi. 

d. Berpusat pada potensi mahasiswa. Dalam memberikan 

layanan kepenasihatan, Dosen PA hendaknya lebih 

memperhatikan potensi daripada kekurangan mahasiswa. 

Dengan kata lain, layanan kepenasihatan harus lebih 

berorientasi pada apa yang bisa dikembangkan 

dibandingkan dengan apa yang harus diselesaikan. 

Dengan layanan kepenasihatan yang berpusat pada 

potensi, diharapkan agar mahasiswa lebih memandang sisi 

positif pada dirinya dan tidak terpuruk pada sisi 

negatifnya. 

e. Merupakan usaha bersama. Dosen PA berperan sebagai 

kolaborator bagi mahasiswa dalam merencanakan 

kegiatan bakat dan minat, menyelesaikan masalah- 

masalah non-akademik, dan kegiatan kepenasihatan non- 

akademik lainnya. Karena itu, proses kepenasihatan 

merupakan usaha bersama oleh mahasiswa dan Dosen PA. 

Selain itu, urusan-urusan terkait non-akademik juga pasti 

melibatkan dan harus memperhatikan sistem lain yang 

berlaku di Universitas Negeri Malang. 

 

5. Peran dan Fungsi Dosen Penasihat Akademik dalam 

Layanan Kepenasihatan Non akademik 

Seperti telah disebutkan sebelumnya, dalam hal 

kepenasihatan non-akademik, PA memiliki beberapa tugas 

sebagai berikut. 

a. Memberikan informasi dan pendampingan dalam 

pemilihan kegiatan kemahasiswaan. 

b. Penyaluran bakat dan minat mahasiswa 
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c. Memberikan informasi dan rekomendasi tentang 

fasilitas-fasilitas kesejahteraan mahasiswa yang 

disediakan oleh Universitas Negeri Malang 

d. Pengembangan karakter dan kepribadian. 

e. Bantuan pemecahan masalah-masalah non-akademik. 

Untuk menjalankan tugas-tugas itu, PA perlu mengambil 

peran-peran sebagai berikut. Peran-peran ini dapat dijalankan 

secara bersamaan atau secara terpisah sesuai dengan konteks 

layanan kepenasihatan non-akademik yang sedang diberikan. 

a. Sebagai kolaborator, Dosen PA berperan sebagai 

pihak yang mendampingi mahasiswa dan ikut 

memberikan sumbangsih dalam pemilihan kegiatan 

ekstrakurikuler kegiatan-kegiatan kewirausahaan, 

pengembangan karakter dan kepribadian sebagai  

calon profesional, serta dalam menyelesaikan 

masalah-masalah non akademik. 

b. Sebagai penasihat/pembimbing, Dosen PA berperan 

dalam memberikan bimbingan kepada  mahasiswa 

agar dapat memahami diri, mengarahkan diri dan 

membuat perencanaan dalam bidang non akademik. 

Di samping itu, sebagai pembimbing, Dosen PA juga 

berperan dalam membantu mahasiswa untuk dapat 

menyelesaikan masalah non-akademiknya secara 

mandiri. 

c. Sebagai narasumber, Dosen PA berperan sebagai 

sumber informasi bagi mahasiswa dalam hal-hal yang 

bersifat non-akademik. 

d. Sebagai model, Dosen PA merupakan teladan bagi 

mahasiswa dalam hal-hal yang bersifat non-akademik. 

e. Sebagai motivator, Dosen PA berperan dalam 

memberi dorongan dan membangkitkan semangat 
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mahasiswa dalam bidang non-akademik, sehingga ia 

dapat berprestasi sesuai dengan minat dan potensinya. 

 

 
6. Langkah-langkah Umum Pembimbingan Mahasiswa 

dalam Bidang Non akademik 

Sikap dan teknik pembimbingan yang ditunjukkan oleh 

dosen PA akan memberikan pengaruh besar terhadap 

kenyamanan mahasiswa dan hasil pembimbingan. Karena itu, 

dosen PA sebaiknya menampakkan sikap yang hangat dan 

altruis serta menggunakan teknik pembimbingan yang sesuai. 

Berikut ini adalah langkah-langkah dalam memberikan 

pembimbingan, khususnya dalam kerangka layanan 

kepenasihatan non akademik. 

a. Menerima mahasiswa dengan penuh kehangatan dan 

tanpa syarat, baik secara verbal maupun nonverbal. 

Penerimaan ini dilakukan dalam rangka membina 

hubungan baik (rapport) sehingga akan menciptakan 

suasana keakraban antara mahasiswa dan  dosen. 

Lebih lanjut, dengan suasana yang penuh keakraban, 

mahasiswa dapat menyampaikan hal-hal yang perlu 

disampaikannya dengan bebas dan tanpa rasa takut. 

b. Menentukan tujuan pertemuan. Sebagian mahasiswa 

bertemu dosen PA untuk menyelesaikan 

permasalahan, meminta informasi, meminta saran dan 

rekomendasi, atau tujuan lainnya. Karena itu, tujuan 

pertemuan perlu ditetapkan agar pembicaraan berjalan 

efektif dan efisien. 

c. Menggali dan mengumpulkan informasi. Setelah 

terjalin hubungan baik, dosen dapat menggali dan 

mengumpulkan informasi tentang diri mahasiswa atau 
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hal-hal yang terkait dengan topik non akademik yang 

sedang dibicarakan. 

d. Merangkum informasi. Dosen PA mencoba 

menghubungkan satu informasi dengan informasi 

lainnya untuk lebih memahami hakikat permasalahan 

atau topik yang sedang dibicarakan. 

e. Mendiskusikan topik. Bersama mahasiswa yang 

bersangkutan, dosen PA mendiskusikan topik yang 

sedang dibahas sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. Apabila pertemuan bertujuan untuk 

menyelesaikan masalah, maka dosen PA bersama 

mahasiswa mencoba mendiskusikan jalan keluar atas 

permasalahan tersebut. Apabila tujuan pertemuan 

adalah untuk memberikan informasi non akademik 

tertentu, maka dosen memberikan informasi dan 

mendiskusikannya lebih lanjut bersama mahasiswa. 

Demikian pula untuk tujuan-tujuan lainnya. 

f. Mengakhiri pertemuan. Dalam mengakhiri pertemuan, 

dosen PA perlu menciptakan suasana  yang 

sedemikian rupa sehingga mahasiswa membawa 

pulang kesan positif dari pertemuan tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 



LATIHAN 

Peningkatan pemahaman topik bahasan ini dilakukan 

dengan melaksanakan diskusi kelompok terfokus dan kegiatan 

lainnya yang berkaitan. 

1. Focused group discussion (FGD) 

a) Berkelompoklah bersama peserta lain (jumlah anggota 

kelompok ditentukan oleh fasilitator). 

b) Lakukan focused group discussion bersama anggota 

kelompok untuk merancang program kepenasihatan 

non akademik dalam satu semester. 

c) Topik yang didiskusikan minimal meliputi: program, 

metode, waktu, dan tempat. 

d) Presentasi hasil FGD 

Setiap kelompok diminta memeresentasikan hasil FGD 

masing-masing. 

2. Simulasi proses layanan kepenasihatan non akademik 

(dalam kelompok) 

a) Pilihlah salah satu dari beberapa program yang telah 

dirancang bersama kelompok. 

b) Simulasikan program tersebut. Seorang anggota 

berperan sebagai dosen PA, sedangkan beberapa 

orang lainnya berperan sebagai mahasiswa. 
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3. Rencana tindak lanjut 

Setelah mengikuti pelatihan, apa rencana Anda 

selanjutnya terkait dengan tugas dalam kepenasihatan non 

akademik? Tulislah dalam format berikut. 
 

 

NO. 
RENCANA 

TINDAK 
LANJUT 

 

METODE 
WAKTU 

& 
TEMPAT 

 

KET. 
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BAB IV 

LAYANAN KEPENASIHATAN DENGAN BLENDED 

SYSTEM 

 

 
 

A. TUJUAN 

Setelah mempelajari bacaan dan berlatih keterampilan 

pada BAB IV ini, Dosen Penasihat Akademik diharapkan 

dapat melaksanakan layanan kepenasihatan akademik dengan 

sistem blended. Secara rinci diharapkan dosen PA dapat: 

1. Menjelaskan hakekat kepenasihatan dengan Blended 

System 

2. Membantu   mahasiswa dalam membuat perencanaan 

studi. 

3. Memantau perkembangan belajar mahasiswa 

4. Mengidentifikasi mahasiswa yang perlu mendapat 

bantuan 
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B. URAIAN MATERI 

 
1. Pengertian Blended System dalam Layanan 

Kepenasihatan 

Seiring dengan pengembangan sistem dan  aplikasi 

layanan akademik maupun non- akademik berbasis TIK yang 

dikembangkan Universitas Negeri Malang, berdampak pada 

sistem pelayanan kepenasihatan. Telah dijelaskan di Pedoman 

Akademik UM (2014) bahwa  pelayanan  kepenasihatan 

adalah bantuan yang diberikan oleh DPA (Dosen Penasihat 

Akademik) kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan  

studi secara tepat waktu dan mengembangkan dirinya sesuai 

dengan potensi dan minat yang dimiliki. Dalam konteks ini, 

maka salah satu tugas DPA dalam perannya sebagai penasihat 

di bidang akademik adalah memberi layanan konsultasi dan 

pertimbangan dalam membuat rencana studi semester (RSS), 

sehingga harapan mahasiswa dapat mengembangkan diri 

secara optimal dan menyelesaikan studi secara tepat waktu, 

dapat diwujudkan. 

Di era layanan berbasis TIK, di mana layanan akademik 

diperoleh mahasiswa melalui SIAKAD (Sistem Informasi 

Akademik), maka mereka melakukan aktivitas registrasi 

maupun pemrograman akademik secara on-line. Melalui 

SIAKAD secara on-line,  memungkinkan  mahasiswa 

membuat Rencanaan Studi Semester (RSS) secara mandiri, 

tanpa konsultasi ataupun bimbingan dari DPA. Mahasiswa 

dapat melakukannya di mana saja (tidak harus datang ke 

kampus). pada waktu yang telah ditentukan, sesuai dengan 

kalender akademik. Dampak pemrograman akademik secara 

on-line ini, mahasiswa akhirnya tidak  mendapatkan 

bimbingan dari DPA pada waktu merencanakan studi 

semester. 
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Padahal di dalam Buku Pedoman UM disebutkan bahwa 

salah satu tugas Dosen PA adalah memberi layanan konsultasi 

perencanaan studi semester dan memberikan pertimbangan 

pengambilan matakuliah. Maka mestinya terjadi proses 

pelayanan konsultasi oleh DPA kepada mahasiswa dalam 

proses RSS. Namun dalam dasa warsa terakhir, dimana sistem 

SIAKAD on-line sudah diimplementasikan, proses konsultasi 

dan pembimbingan dalam perencanaan studi, mulai 

terabaikan. Mahasiswa tidak konsultasi terlebih dahulu  

dengan DPA untuk membuat rencana studi. Bahkan 

pengesahan KRS ke DPA –pun tidak dilakukan lagi oleh 

sebagian mahasiswa. 

Tampaknya ada sesuatu yang hilang dengan kegiatan 

perencanaan studi yang dilaksanakan secara on-line, yaitu 

proses konsultasi dan pembimbingan oleh Dosen Penasihat 

Akademik (DPA). DPA tidak memberikan bantuan berupa 

layanan konsultasi maupun pendampingan dalam proses RSS 

(rencana studi semester). Penyusunan RSS  secara  on-line 

juga berdampak pada hubungan interpersonal antara 

mahasiswa asuh dengan DPA. Di era sebelum berbasis TIK, 

hubungan interpersonal antara mahasiswa dengan DPA 

dibangun sejak mahasiswa awal menempuh studinya, yaitu 

pada semester I ketika membuat RSM (Rencana Studi 

Menyeluruh) dan RSS. Pertemuan secara langsung antara 

DPA dengan mahasiswa terus berlanjut secara rutin di setiap 

semesternya saat membuat RSS. Sebab setiap waktu 

perencanaan studi, telah diagendakan oleh Jurusan/ Prodi 

pertemuan antara DPA dengan mahasiswa. Mahasiswa 

konsultasi RSS, DPA memberikan pelayanan pendampingan 

dan pembimbingan. Hubungan antara DPA dengan mahasiswa 

yang telah terbangun sejak awal kuliah tersebut, berdampak 

pada sikap mahasiswa yang merasa mempunyai pembimbing. 
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Proses pembimbingan secara tatap muka, berlangsung dalam 

suasana hubungan yang akrab, sehingga mahasiswa bisa 

percaya dan terbuka pada DPA. Dampaknya, manakala 

mereka merasa mempunyai masalah, akan datang ke DPA 

untuk mendapatkan bimbingan. 

Sementara di era layanan berbasis TIK, mahasiswa 

bisa menyusun RSS secara mandiri tanpa bimbingan 

DPA. Akibatnya hubungan antara mahasiswa asuh 

dengan DPA kurang bahkan tidak terbangun sejak awal. 

Bahkan ada sebagian DPA yang tidak tahu siapa 

mahasiswa asuhnya. Demikian pula sebaliknya, 

mahasiwa tidak tahu siapa DPA-nya. Bagaimana proses 

pembimbingan bisa berlangsung jika antara DPA dengan 

mahasiswa tidak saling bertemu ? Disinilah perlunya 

dibangun layanan kepenasihatan akademik dengan 

BlendedSystem. 

Isitilah blended system dalam layanan kepenasihatan, 

diadopsi dari istilah blended learning yang secara  

bahasa diartikan sebagai pembelajaran campuran. 

Sehingga blended system dalam layanan kepenasihatan 

dimaknai sebagai sistem layanan kepenasihatan secara 

campuran, yaitu pelayanannya diberikan secara terpadu 

antara tatap muka (bertemu secara langsung  antara 

Dosen Penasihat Akademik dengan Mahasiswa Asuh) 

dan layanan secara on-line berbasis TIK. 

Layanan kepenasihatan dengan blended system, 

dilaksanakan secara tatap muka secara langsung antara 

DPA dengan mahasiswa dan secara on-line, melalui 

sistem SIAKAD. Dengan memadukan pelayanan secara 
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on-line dan tatap muka secara langsung, maka efektivitas 

dalam proses perencanaan studi tetap dapat dilaksanakan, 

sementara upaya mengembangkan hubungan 

kepenasihatan yang harmonis dan penuh dengan 

kepercayaan antara DPA dengan mahasiswa dapat 

diwujudkan. 

Kepenasihatan dengan blended system saat ini sudah 

menjadi kebutuhan untuk dikembangkan. Mengingat 

semakin kompleksnya tuntutan atas mahasiswa dalam 

menempuh studinya yang tidak menutup kemungkinan 

memunculkan masalah pada diri mahasiswa yang harus 

segera dicarikan solusinya. Sistem blended atau 

campuran, menjadi tantangan bagi kita semua untuk 

mencari bentuk yang lebih efektif dan efisien. 

 

2. Pola Layanan Kepenasihatan dengan Blended System 

Layanan kepenasihatan dengan blended system, 

dilaksanakan sistem on-line dan tetap memberlakukan pola 

kepenasihatan seperti yang dilaksanakan sebelum 

digunakannya sistem SIAKAD. Setiap awal  semester, 

Jurusan/ Fakultas menjadwalkan pertemuan tatap muka antara 

DPA dengan mahasiswa asuhannya. Mahasiswa harus 

melaporkan kepada DPA hasil studi semester sebelumnya, 

selanjutnya mendiskusikan rencana studi semesternya. Pada 

kesempatan pertemuan yang dijadualkan jurusan tersebut, 

maka DPA harus memanfaatkan pertemuan itu sebagai sarana 

untuk membina hubungan dengan mahasiswa. Jika ditengarahi 

ada mahasiswa yang bermasalah, maka DPA bisa mengadakan 

diagnosa masalahnya, sehingga dapat segera ditemukan solusi 

yang tepat. 
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Setelah mengadakan pertemuan secara tatap muka, maka 

regristrasi ataupun proses pendaftaran matakuliah, dapat 

dilakukan oleh mahasiswa melalui sistem SIAKAD. Jika 

sudah berhasil mendaftar matakuliah, mahasiswa dapat 

menemui DPA- nya kembali, untuk meminta  pengesahan 

KRS yang telah dicetak. 

DPA juga bisa memantau perkembangan studi mahasiswa 

asuhnya secara on-line melalui sistem SIAKAD. Informasi 

tentang mahasiswa asuh yang dapat diakses melalui SIAKAD 

oleh DPA, di antaranya yaitu: (1) Identitas/ Biodata 

Mahasiswa asuhnya; (2) Histori Registrasi; (3) Daftar Hasil 

Studi; Kartu Rencana Studi (KRS) , Catatan PA. Berdasarkan 

hasil pantauan melalui SIAKAD, DPA dapat membuat 

perencanaan pembimbingan dengan mahasiswa asuhnya. 

Tampaknya sistem kepenasihatan berbasis on-line, juga 

masih perlu terus dikembangkan, sehingga dapat memenuhi 

kebutuhan atas layanan kepenasihatan secara efektif dan 

efisien. Sistem komunikasi interpersonal antara DPA dengan 

mahasiswa, dapat pula dikembangkan dengan berbasis on-line 

melalui SIAKAD. Sehingga meski tidak bertemu secara tatap 

muka, tetapi komunikasi masih terus berlangsung antara DPA 

dengan mahasiswa. Dengan demikian, jika mahasiswa 

mengalami suatu masalah yang dapat menghambat dalam 

aktivitas belajarnya, bisa segera dicarikan solusinya secara 

tepat. Sistem blended atau campuran dalam kepenasihatan 

akademik, mendesak untuk diwujudkan. Dalam 

mengimplementasikannya, membutuhkan instrumen- 

instrumen yang mendukung blended system, baik pada 

instrumen sistem on-line maupun dalam sistem tatap muka 

secara langsung. 

Pertemuan antara DPA dengan mahasiswa asuh, harusnya 

tidak hanya berlangsung pada waktu merencanakan studi 
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semester yang biasanya dilaksanakan di awal semester saja. 

Pertemuan secara kelompok antara mahasiswa asuh dengan 

DPA dapat dirancang, misalnya untuk memberikan bimbingan 

belajar, bimbingan pribadi, sosial maupun bimbingan karier, 

yang bertujuan untuk membantu perkembangan mahasiswa 

secara optimal. Pertemuan dapat dijadualkan oleh DPA, 

misalnya 2 kali dalam 1 semester atau sesuai dengan 

kebutuhan. Dengan adanya pertemuan yang dirancang secara 

periodik, maka akan sangat mendukung keberhasilan 

mahasiswa dalam studi. 

 

 
3. Kepenasihatan Akademik Melalui Sistem On-line 

Aktivitas yang paling menonjol dalam layanan 

kepenasihatan akademik adalah saat mahasiswa membuat 

rencana studi di setiap awal semester. TIK telah 

mengembangkan sistem kepenasihatan akademik yang dapat 

diakses oleh DPA melalui SIAKAD. Melalui  SIAKAD 

Dosen, maka DPA bisa mengakses berbagai informasi terkait 

dengan mahasiswa bimbingannya. Bagaimana cara 

mengaksesnya ? Berikut Panduan Sistem Kepenasihatan 

Akademik secara on-line. 
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PANDUAN SISTEM KEPENASIHATAN AKADEMIK 

 

 
Mengakses Sistem Informasi Akademik UM 

Melalui komputer/laptop yang terhubung ke Internet, 

Dosen Penasihat Akademik dapat membuka situs Sistem 

Informasi Akademik (SIAKAD) dengan mengetikkan laman 

https://siakad.um.ac.id pada program browser Internet dan 

kemudian menekan tombol Enter pada keyboard atau klik 

tombol Go pada browser sehingga muncul tampilan halaman 

seperti Gambar 4.1. 

Gambar 4.1 Tampilan Masuk Akun Dosen Penasihat 

Akademik 
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LOGIN DOSEN 

Pada laman https://siakad.um.ac.idmasukkan Akun UM 

berupa User ID dan Password yang dimiliki kemudian klik 

Masuk 

 
Gambar 4.2 Tampilan Pemberitahuan Kesalahan 

 
Jika salah memasukkan Akun UM anda, akan diberi 

peringatan seperti Gambar 4.2 

 

Jika berhasil login akan tampil halaman seperti pada Gambar 

4.3. 

 
Gambar 4.3 Daftar Perwalian Mahasiswa 
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PERWALIAN MAHASISWA 

 

 
Pada menu Perwalian Mahasiswa, Dosen Penasihat Akademik 

dapat melihat: 

 Biodata Mahasiswa 

 Histori Registrasi 

 Daftar Hasil Studi 

 Kartu Rencana Studi (KRS) 

 Catatan PA 

Untuk  melihat  biodata  mahasiswa  bimbingan, klik   gambar 
 kemudian akan tampil halaman biodata seperti pada Gambar 

4.4. 

 
Gambar 4.4 Tampilan Biodata Mahasiswa 
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Untuk melihat histori registrasi dari mahasiswa bimbingan, 
klik pada gambar dan akan tampak halaman histori registrasi 

seperti diperlihatkanpada Gambar 4.5. 
 

Gambar 4.5 Tampilan Hostori Registrasi 

 

Untuk melihat daftar hasil studi dari mahasiswa bimbingan, 

klik pada gambar  dan akan ditampilkan daftar nilai dari 

mahasiswa bimbingan seperti diperlihatkan pada Gambar 4.6. 
 

Gambar 4.6 Tampilan Daftar Hasil Studi 
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Daftar hasil studi dapat dilihat berdasarkan tahun akademik 
dengan memilih tahun akademik dan semester yang 

diinginkan. Untuk melihat grafik indeks prestasi, klik di Lihat 
Grafik Indeks Prestasi dan akan ditampilkan halaman seperti 

Gambar 4.7. 
 

Gambar 4.7 Tampilan Grafik Indeks Prestasi 
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Untuk melihat KRS yang diambil oleh mahasiswa bimbingan 

pada tahun  akademik yang berlaku,  klik pada  gambar  dan 

akan tampil daftar KRS seperti pada Gambar 4.8. 

 

Gambar 4.8 Kartu Rencana Studi 
 

Jika mahasiswa tersebut bermasalah (IP semester sebelumnya <= 

2), maka KRS yang diambil harus mendapat persetujuan dari 

Dosen Pembimbing Akademik. Dosen Pembimbing Akademik 
dapat memilih YA atau TIDAK pada KRS yang diambil seperti 

pada Gambar 4.9. 
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Gambar 4.9 Tampilan Persetujuan Dosen PA 
 

Untuk melihat dan menambahkan catatan dosen PA untuk 

mahasiswa, klik pada gambar   dan akan tampil seperti pada 

Gambar 4.10. 
 

Gambar 4.10 Tampilan Tambahan Catatan Dosen PA 
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LOGIN MAHASISWA 

 

 
1. Buka aplikasi Sistem Informasi Akademik 

(https://siakad.um.ac.id) via browser. 

2. Masukkan Akun UM berupa User ID dan Password yang 

dimiliki kemudian klik Masuk 
3. Jika berhasil login akan tampil halaman seperti pada Gambar 

4.11. 
 

Gambar 4.11 Tampilan Akun Mahasiswa Bimbingan 

 
Pada menu Catatan PA terdapat notifikasi bahwa mahasiswa yang 

bersangkutan memiliki 1 catatan dari dosen PA yang belum 

terbaca. Apabila menu Catatan PA diklik akan tampil seperti pada 

Gambar 4.12. 
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Gambar 4.12 Catatan Dosen Penasihat Akademik 
 

Untuk membaca lebih rinci catatan PA, mahasiswa meng-klik 

salah satu catatan dan akan tampil seperti pada Gambar 4.13. 

 

Gambar 4.13 Tampilan Catatan Lebih Rinci dari Dosen Penasihat 

Akademik 
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LATIHAN-LATIHAN 

 

 
1. Bagaimana langkah-langkah yang perlu dilakukan dosen 

penasihat akademik dalam membantu mahasiswa 

merencanakan studi? 

2. Bagaimana dosen penasihat tahu bahwa mahasiswa yang 

dibimbing perlu persetujuan dalam perencanaan studi? 

3. Bagaimana dosen penasihat akademik tahu bahwa mahasiswa 

perlu mendapat bantuan? 

4. Apa yang perlu dilakukan dosen penasihat akademik agar 

dapat memantau perkembangan belajar mahasiswa? 

5. Apa yang perlu dilakukan dosen penasihat akademik agar 

dapat mendampingi mahasiswa berhasil menyelesaikan studi 

di UM? 
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BAB V 

MEMAHAMI KARAKTERISTIK MAHASISWA 

 

 
 

A. TUJUAN 

1. Setelah mempelajari bab ini, Dosen Penasihat Akademik 

diharapkan dapat: 

2. Menjelaskan karakteristik mahasiswa 

3. Menjelaskantugas-tugas perkembangan mahasiswa 

4. Mengidentifikasi masalah mahasiswa 

5. Membantu mahasiswa mengembangkan karakteristik diri 
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B. URAIAN MATERI 

 
1. Karakteristik Mahasiswa 

Mahasiswa merupakan generasi penerus bangsa.Oleh karena 

itu diharapkan mahasiswa mampu memiliki karakter yang kuat 

dan memiliki nilai-nilai hidup yang sesuai dengan budaya bangsa 

Indonesia. Dosen Penasihat Akademik dalam menjalankan 

tugasnya, terlebih dahulu perlu memahami karakteristik 

mahasiswa sebagai anak bimbingannya. Melalui pemahaman 

terhadap karakteristik mahasiswa akan membuat para dosen akan 

lebih mudah dalam memahami perilaku para mahasiswa yang 

pada umumnya berada pada masa peralihan dari masa remaja ke 

masa dewasa. 

Dalam peraturan pemerintah RI no. 30 tahun 1990, 

disebutkan bahwa mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar 

dan belajar di perguruan tinggi tertentu. Hal ini senada dengan 

yang dituliskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu 

mahasiswa adalah mereka yang sedang belajar di perguruan  

tinggi (Poerwadarminta, 2005:375). Lebih rinci lagi Susantoro 

(dalam Ramadha, 1990:23) menyebutkan bahwa mahasiswa 

berada pada rentang usia antara 19 sampai 28 tahun. Selanjutnya 

Knopfemacher (dalam Suwono, 1978) menjelaskan bahwa 

mahasiswa adalah insan-insan calon sarjana yang dalam 

keterlibatannya dengan perguruan tinggi (yang makin menyatu 

dengan masyarakat), dididik dan diharapkan menjadi calon-calon 

intelektual. Siswoyo (2007:121) menilai mahasiswa memiliki 

tingkat intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir dan 

perencanaan dalam bertindak. Berpikir kritis dan bertindak 

dengan cepat dan tepat merupakan sifat yang cenderung melekat 
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pada diri setiap mahasiswa, yang merupakan prinsip yang saling 

melengkapi. Mahasiswa adalah manusia yang tercipta untuk 

selalu berpikir yang saling melengkapi (Siswoyo, 2007). 

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa mahasiswa adalah orang yang belajar di perguruan tinggi, 

baik di universitas, institut maupun akademi, mereka yang 

terdaftar sebagai murid di perguruan tinggi yang memiliki tingkat 

intelektualitas yang tinggi, kecerdasan dalam berpikir (berpikir 

kritis) dan perencanaan dalam bertindak. 

Menurut Erik Erikson (dalam Santrock, 2007) pada masa 

perkembangan ini individu berada pada tahap mencari dan 

menemukan identitas dirinya. Marcia (dalam Yusuf, 2000) 

menyatakan bahwa identitas diri adalah pengorganisasian atau 

pengaturan dorongan-dorongan, kemampuan-kemampuan dan 

keyakinan-keyakinan ke dalam citra diri secara konsisten yang 

meliputi kemampuan memilih dan mengambil keputusan baik 

menyangkut pekerjaan, orientasi seksual dan filsafat hidup. 

Individu yang memiliki identitas diri diharapkan memiliki 

karakteristik sebagai berikut (Dariyo, 2004): 

a. Konsep diri, yaitu gambaran diri tentang aspek fisiologis 

maupun psikologis yang berpengaruh pada perilaku individu 

dalam penyesuaian diri dengan orang lain. 

b. Evaluasi diri, yaitu penerimaan terhadap kekurangan yang 

ada pada diri individu, berarti ia memiliki kemampuan untuk 

menilai dan mengevaluasi potensi dirinya sendiri. 

c. Harga diri, yaitu sejauh mana individu dapat menghargai diri 

sebagai seorang pribadi yang memiliki kemandirian, 

kemauan, kehendak, dan kebebasan dalam menentukan 

perilaku dalam hidupnya. 
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d. Efikasi diri, yaitu kemampuan untuk menyadari, menerima, 

dan mempertanggungjawabkan semua potensi, keterampilan, 

atau keahlian secara tepat. 

e. Kepercayaan diri, yaitu keyakinan terhadap diri sendiri  

bahwa ia memiliki kemampuan dan kelemahan, dan dengan 

kemampuan tersebut ia merasa optimistis dan yakin akan 

mampu menghadapi masalahnya dengan baik 

f. Tanggung jawab, yaitu rasa tanggung jawab terhadap apa 

yang menjadi hak dan kewajibannya. 

g. Komitmen, yaitu tekad atau dorongan internal yang kuat 

untuk melaksanakan suatu janji, ketepatan hati yang telah 

disepakati sebelumnya, sampai benar-benar selesai dengan 

baik. 

h. Ketekunan, yaitu adanya etos kerja yang pantang menyerah 

sebelum segala sesuatunya selesai. Ketekunan tidak mengenal 

putus asa, dalam arti bahwa apa yang dilakukannya selalu 

berorientasi ke masa depan. 

i. Kemandirian, yaitu sifat yang tidak bergantung pada orang 

lain. Individu akan berusaha menyelesaikan masalah dalam 

hidupnya sendiri. Semua karakteritik tersebut tidak dapat 

dipisah-pisah antara satu dengan yang lainnya. 

Diharapkan individu, dalam hal ini mahasiswa mampu 

membentuk identitas yang sehat, yaitu individu yang fleksibel  

dan dapat menyesuaikan diri, terbuka terhadap perubahan dalam 

masyarakat, hubungan dan karir. Untuk itu mahasiswa perlu 

untuk (1) membangun kepercayaan pada dukungan orang tua; (2) 

mengembangkan ketekunan; dan (3) memperoleh suatu perspektif 

refleksi diri atas masa depan mereka. 
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Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhi pembentukan 

identitas diri remaja (termasuk mahasiswa). Faktor-faktor tersebut 

di ataranya yaitu. 

a. Tingkat identifikasi dengan orang tua sebelum dan selama 

masa remaja. 

b. Gaya pengasuhan orang tua. 

c. Adanya figur yang menjadi model. 

d. Harapan sosial tentang pilihan identitas yang terdapat dalam 

keluarga, sekolah, dan teman sebaya. 

e. Tingkat keterbukaan individu terhadap berbagai alternatif 

identitas. 

f. Tingkat kepribadian pada masa sebelum remaja yang 

memberikan sebuah landasan yang cocok untuk mengatasi 

masalah identitas. 

 

2. Tugas Perkembangan Mahasiswa 

Suatu tugas perkembangan berkaitan dengan sikap, perilaku, 

atau keterampilan yang seyogianya dimiliki oleh individu, sesuai 

dengan usia atau fase perkembangannya. Havinghust (1961  

dalam Hurlock, 1990) mengatakan bahwa tugas perkembangan 

adalah tugas yang muncul pada saat atau sekitar satu periode 

tertentu dari kehidupan individu dan jika berhasil akan 

menimbulkan fase bahagia dan membawa keberhasilan dalam 

melaksanakan tugas-tugas berikutnya. Sebaliknya jika gagal akan 

menimbulkan rasa tidak bahagia dan kesulitan dalam menghadapi 

tugas-tugas berikutnya. Hurlock (1981) menyebut tugas-tugas ini 

sebagai social expectation yang artinya setiap kelompok budaya 

mengharapkan anggotanya menguasai keterampilan tertentu yang 

penting dan memperoleh pola tingkah laku yang disetujui oleh 

berbagai usia sepanjang rentang hidup. 
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Beberapa tugas perkembangan muncul sebagai akibat 

kematangan fisik pada fase perkembangan tertentu,  karena 

adanya aspirasi budaya, sementara yang lainnya tumbuh dan 

berkembang karena nilai-nilai dan aspirasi individu. Tugas 

perkembangan karena tuntutan masyarakat secara kultural seperti 

membaca, menulis, berhitung, dan organisasi. Sementara tugas 

perkembangan karena tuntutan atau dorongan dan cita-cita 

individu sendiri (psikologis) seperti dalam memilih teman, 

memilih pekerjaan dan tuntutan norma agama.Mahasiswa jika 

dilihat dari masa perkembangannya, mereka berada pada periode 

perkembangan masa remaja akhir hingga dewasa awal. Mereka 

yang masih berada pada masa remaja akhir, memiliki beberapa 

tugas perkembangan, yaitu: 

a. Mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. 

Pada hakikatnya tujuan dari tugas perkembangan ini adalah: 

(1) belajar melihat kenyataan bahwa anak perempuan sebagai 

wanita, dan anak laki-laki sebagai pria; (2) berkembang 

menjadi orang dewasa diantara orang dewasa lainnya; (3) 

belajar bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai 

tujuan bersama; dan (4) belajar memimpin orang lain tanpa 

mendominasinya. 

b. Mencapai peran sosial sebagai pria dan wanita.Hakikat 

tugasnya yaitu individu dapat menerima dan belajar peran 

sosial sebagai pria atau wanita dewasa yang dijunjung tinggi 

oleh masyarakat. 

c. Menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara 

efektif.Tugas ini bertujuan agar individu merasa bangga, atau 

bersikap toleran terhadap fisiknya, menggunakan dan 

memelihara fisiknya secara efektif, dan merasa puas dengan 

fisiknya tersebut. 

68 



d. Mencapai kemandirian emosional dari orangtua dan orang 

dewasa lainnya. Hakikat tugasnya: (1) membebaskan diri dari 

sikap dan perilaku yang kekanak-kanakan atau bergantung 

pada orangtua,(2) mengembangkan afeksi (cinta kasih) 

kepada orangtua, dan (3) mengembangkan sikap respek 

terhadap orang dewasa lainnya tanpa bergantung kepadanya. 

e. Mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Hakikat tugasnya 

bertujuan agar individu merasa mampu menciptakan suatu 

kehidupan (mata pencaharian). Penting bagi remaja pria dan 

tidak terlalu penting bagi remaja wanita. 

f. Memilih dan mempersiapkan karier (pekerjaan).Hakikat 

tugasnya: (1) memilih suatu pekerjaan yang sesuai dengan 

kemampuannya, dan (2) mempersiapkan diri-memiliki 

pengetahuan dan keterampilan-untuk memasuki pekerjaan 

tersebut. 

g. Mempersiapkan pernikahan dan hidup berkeluarga.Hakikat 

tugasnya: (1) mengembangkan sikap positif terhadap 

pernikahan, hidup berkeluarga, dan memiliki anak. (2) 

memperoleh pengetahuan yang tepat tentang pengelolaan 

keluarga dan pemeliharaan anak. 

h. Mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep 

yang diperlukan bagi warga negara.Hakikat tugasnya: (1) 

mengembangkan konsep-konsep hukum, pemerintahan, 

ekonomi, politik, geografi, hakikat manusia, dan lembaga- 

lembaga sosial yang cocok dengan dunia modern, dan (2) 

mengembangkan keterampilan berbahasa dan kemampuan 

nalar (berfikir) yang penting bagi upaya memecahkan 

masalah-masalah secara efektif. 

i. Mencapai tingkah laku yang bertanggungjawab secara sosial. 

Hakikat tugasnya: (1) berpartisipasi sebagai orang dewasa 
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yang bertanggung jawab sebagai masyarakat, dan (2) 

memperhitungkan nilai-nilai sosial dalam tingkah laku 

dirinya. 

j. Memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai 

petunjuk/pembimbing dalam bertingkah laku.Hakikat 

tugasnya: (1) membentuk seperangkat nilai yang mungkin 

dapat direalisasikan, (2) mengembangkan kesadaran untuk 

merealisasikan nilai-nilai, (3) mengembangkan kesadaran 

akan hubungannya dengan sesama manusia dan juga alam 

sebagai lingkungan tempat tinggalnya, dan (4) memahami 

gambaran hidup dan nilai-nilai yang dimilikinya, sehingga 

dapat hidup selaras (harmoni) dengan orang lain. 

k. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Hakikat tugas: mencapai kematangan sikap, kebiasaan dan 

pengembangan wawasan dalam mengamalkan nilai-nilai 

keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan dalam kehidupan 

sehari-hari, baik pribadi maupun sosial. 

Ahli lain, yaitu Karl C.Garrison, berpendapat bahwa tugas 

perkembangan pada masa remaja yaitu: 

a. Menerima keadaan jasmani. Individu diharapkan dapat 

menerima keadaan diri sebagaimana adanya keadaan diri 

mereka sendiri; bukan khayalan dan impian. Diharapkan 

mereka memanfaatkan dan memelihara secara efektif. 

b. Memperoleh hubungan baru dan lebih matang dengan teman 

sebaya antara dua jenis kelamin. Akibat adanya kematangan 

organ reproduksi memang diharapkan individu dapat mencari 

dapat memperoleh teman baru dan menjadi matang 

berhubungan dengan teman sebaya lawan jenis dalam 

kelompok mereka. Buruknya dari pergaulan tersebut mereka 
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yang tidak diterima oleh kelompok lain membuat kelompok 

sendiri yang dikenal sebagai “geng”. 

c. Memperoleh kebebasan emosional dari orang tua. Tindakan 

masa kecil diharapkan dihilangkan sebab pentingnya 

kebebasan emosi ini dapat memupuk mentalitas dalam 

menyelesaikan setiap masalah dan dapat bertanggung jawab 

sendiri terhadap setiap langkah pilihannya yang ditempuh. 

d. Mendapatkan perangkat nilai hidup dan filsafah hidup. 

Individu sangat tertarik pada persoalan yang menyangkut 

kehidupan dan falsafah hidup, serta soal keagamaan. Mereka 

tertarik pada tujuan hidup, memusatkan perhatian pada 

standar perilaku pada diri, keluarga dan orang lain. Sehingga 

dapat menuntun dan mewarnai berbagai aspek kehidupannya 

dalam masa dewasa dan selanjutnya (berguna sebagai kendali 

atau kemudi dalam kehidupan). 

e. Memiliki citra-diri yang realistis. Individu diharapkan 

memiliki gambaran diri secara realistis, tidak lagi atas dasar 

hayal (fantasi) tentang gambaran yang muluk-muluk seperti 

apa yang seringkali mereka pikirkan dan alami dalam masa 

pubertas atau masa kanak-kanak. 

Sementara, mahasiswa yang telah memasuki masa dewasa 

awal, mereka mempunyai sejumlah tugas perkembangan sebagai 

berikut awal: 

a. Mulai bekerja 

b. Memilih pasangan hidup 

c. Belajar hidup dengan suami/istri 

d. Mulai membentuk keluarga 

e. Mengasuh anak 

f. Mengelola dan mengemudikan rumah tangga 

g. Menerima/mengambil tanggung jawab warga negara 
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h. Menemukan kelompok sosial yang menyenangkan 

 
3. Pelaksanaan Tugas-Tugas Perkembangan 

Kelancaran dalam melaksanakan tugas perkembangan 

merupakan unsur yang penting dalam perkembangan individu. 

Sebab kegagalan dalam melaksanakan tugas perkembangan, bisa 

berakibat pada ketidak bahagiaan dan menjadi penghambat dalam 

melaksanakan tugas perkembangan berikutnya. 

Ada tiga aspek kekuatan yang saling bekerja secara bersama 

dalam proses perkembangan individu, yaitu 1) adanya 

kematangan psikis yang dimiliki individu; 2) adanya tekanan 

berupa harapan dan keharusan kultural dari masyarakat; serta 3) 

adanya nilai dan kemauan pribadi seseorang. Setiap individu, 

dalam proses perkembangannya, akan menghadapi saat-saat usia 

kritis. Usia kritis merupakan kesanggupan seseorang dalam 

melaksanakan tugas perkembangan pada suatu masa kehidupan 

tertentu. Kondisi ini akan mendatangkan keadaan dimana 

seseorang dapat menyesuaikan diri dengan baik. 

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kelancaran 

pelaksanaan tugas-tugas perkembangan individu, di antaranya 

yaitu. 

a. Pertumbuhan fisik 

b. Perkembangan psikis 

c. Kedudukan/urutan anak dalam keluarga. 

d. Kemauan dan kesempatan untuk mempelajari atau tidak 

tugas-tugas perkembangan. 

e. Motivasi pada seseorang. 

f. Kelancaran pelaksanaan tugas-tugas perkembangan masa 

sebelumnya. 
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g. Beberapa variasi dalam pelaksanaan tugas-tugas 

perkembangan. 

Variasi ini dilihat sebagai bahan pertimbangan untuk 

menafsirkan pelaksanaan tugas perkembangan remaja yang 

dimaksudkan.Dengan adanya pertimbangan akan menimbulkan 

kehati-hatian seorang pendidik atau pembimbing sehingga tidak 

cepat menilai dan menentukan keadaan seorang mahasiswa 

sebagai orang terhambat atau lancar. 

 

4. Mahasiswa dan Masalahnya 

Ditinjau dari proses perkembangannya, mahasiswa umumnya 

berada pada akhir masa remaja dan awal masa dewasa. Masa ini 

ditandai dengan berbagai perubahan yang cepat dalam aspek 

biologi, intelektual, emosional, nilai dan sikap menuju kearah 

kematangan dan kemantapan kepribadian. Dengan demikian, 

masa belajar di perguruan tinggi merupakan masa transisi, 

sebagai kepribadian yang mantap dalam masa 

dewasa.Berdasarkan hasil studi kepustakaan dan pengalaman 

penulis sebagai dosen, masalah-masalah yang sering dialami 

mahasiswa adalah: 

a. Masalah yang berhubungan dengan pendidikan: 

b. Masalah konsentrasi. Banyak mahasiswa mengeluh karena 

tidak bisa konsentrasi, sehingga hasil belajar tidak maksimal. 

Ssebabnya bermacam-macam, dapat dari diri mahasiswa 

sendiri atau luar dirinya,seperti perasaan sepi, dorongan ingin 

pulang, konflik dengan lingkungannya. 

c. Masalah yang berhubungan dengan sistem pembelaajaran, 

yaitu kesulitan mengikuti kuliah, membaca buku sumber 

berbahasa asing dan lain-lain. 
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d. Masalah tidak menyukai mata kuliah atau dosen tertentu. Jika 

mahasiswa tidak menyukai dosen tertentu atau mata kuliah 

tertentu, ia cenderung tidak mau mengikuti kuliah. 

e. Masalah daya tahan dan kelangsungan studi. Ada mahasiswa 

yang mudah kecewa karena nilai yang rendah kemudian  

putus asa dan ingin berhenti kuliah, tidak tahan jauh dari 

orang tua, konflik-konflik pribadi dan karena ketegangan 

emosional. 

f. Masalah penyesuaian diri dan hubungan sosial: 

1) Kesulitan mencari teman. Ada mahasiswa yang 

canggung dalam pergaulan dan tidak tahu yang harus 

dilakukan, rasa rendah diri atau malu. 

2) Penyesuaian diri terhadap kehidupan kampus. 

Mahasiswa baru biasanya tidak tahu banyak soal tata 

cara kehidupan kampus dan mereka memerlukan 

berbagai informasi dan bimbingan. 

3) Kesulitan menyesuaikan diri dengan adat istiadat dan 

norma-norma lingkungan di mana mahasiswa tinggal. 

4) Konflik dengan teman sekamar, seasrama atau sejurusan. 

Ini terjadi biasanya karena berselisih faham atau karena 

kekecewaan kawan. 

g. Masalah-masalah yang sifatnya pribadi: 

1) Masalah konflik dengan pacar atau pacar yang tidak 

disetujui orang tua. 

2) Masalah pertentangan dengan anggota keluarga. 

h. Masalah ekonomi. 

Banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan ekonomi 

karena kiriman uang yang terlambat, uang tidak cukup atau 

tidak dapat mengatur keuangan. Namun, hal ini tidak berarti 

bahwa  jika  mahasiswa  datang  dengan  keluhan  ekonomi, 
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dosen PA kemudian harus mengorbankan uangnya untuk 

meringankan beban mahasiswa. Dosen PA bersama 

mahasiswa dapat mendiskusikan alternatif-alternatif 

pemecahannya, misalnya memberi informasi tentang 

pekerjaan sambilan (jadi guru mengaji dan sebagainya). 

a. Masalah memilih jurusan, jabatan dan masa depan. 

Ada mahasiswa yang salah pilih jurusan dan ingin pindah, 

ada yang masuk jurusan tertentu karena keinginan orang tua, ada 

yang merasa masa depannya tak menentu dan tidak tahu apa yang 

diperbuat. Masalah-masalah ini dapat mengakibatkan rasa  

gelisah, cemas, ketegangan, konflik dan frustasi, dan jika tidak 

secepatnya diatasi akan mengganggu kelancaran studi mahasiswa. 

Ada mahasiswa yang cepat mengatasi persoalan-persoalannya 

tetapi ada yang berlarut-larut. Hal yang terakhir ini 

mengakibatkan energi mahasiswa banyak terbuang dan proses 

belajarnya menjadi tidak efektif. Dosen PA harus tanggap 

terhadap persoalan-persoalan mahasiswa bimbingannya dan 

secepatnya memberi bantuan untuk memecahkan masalahnya. 

 

 
 

5. Strategi Pengembangan Diri Mahasiswa 

Pendidikan mempunyai peranan yang strategis dalam 

peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu 

masyarakat menaruh harapan dan perhatian yang besar terhadap 

pendidikan. Untuk menghasilkan lulusan Perguruan Tinggi yang 

cerdas dan kompetitif diperlukan perhatian terhadap berbagai 

faktor yang mempengaruhinya. Dalam konteks pembelajaran, 

faktor pendidik, peserta didik, sarana prasarana, dan lingkungan 

sangat  berpengaruh  terhadap  hasil  belajar.  Pembelajaran  tidak 
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hanya membekali pengetahuan dan ketrampilan, tetapi yang lebih 

mendasar adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik 

menjadi kemampuan. Mahasiswa sebagai peserta didik 

mempunyai berbagai ragam potensi, untuk mengembangkannya 

membutuhkan pembinaan secara kontinue dan ketersediaan 

sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung lainnya. Untuk 

mengembangkan potensi mahasiswa tersebut, UM perlu berupaya 

menyediakan sarana dan prasarana yang memadahi sebagai 

sarana mengembangkan iklim akademik (academic atmosfir) di 

kampus, menyediakan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi 

informasi (IT), menyediakan sarana olahraga terstandar yang 

dapat diakses oleh mahasiswa melalui Unit-Unit kegiatan 

mahasiswa, serta fasilitas seni yang dapat diakses setiap saat bagi 

mahasiswa yang ingin mengembangkan potensinya di bidang 

seni, serta fasilitas pendukung lainnya. 

Sebagai perguruan tinggi penghasil guru (LPTK) UM 

mempunyai peran yang sangat strategis, mengingat untuk 

menghasilkan sumber daya yang berkualitas diperlukan guru  

yang profesional. Guru yang profesional adalah guru yang telah 

memenuhi atau menguasai standar kompetensi guru, yaitu (1) 

kompetensi pedagogik, guru dituntut menguasai prinsip-prinsip 

pendidikan dan peserta didik, (2) kompetensi kepribadian, 

seorang guru harus mempunyai kepribadian yang kuat, disiplin, 

jujur, dan mempunyai komitmen yang tinggi, (3) kompetensi 

sosial, seorang guru harus mampu dan mau berkomunikasi 

dengan siapa saja, baik dalam lingkungan sekolah maupun 

lingkungan masyarakat, (4) kompetensi profesional, seorang guru 

harus menguasai materi sesuai dengan bidang studi yang 

diajarkan. 
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Sebagai institusi LPTK, UM mempunyai kewajiban 

membekali mahasiswa agar setelah lulus mempunyai kompetensi 

sebagaimana dipersyaratkan guru profesional. Perkembangan 

dunia pendidikan di Indonesia khususnya pada tingkat perguruan 

tinggi, telah mengalami pergeseran-pergeseran ke arah 

pembentukan kompetensi lulusan.Kompetensi lulusan menjadi 

salah satu faktor penunjuk keberhasilan perguruan tinggi dalam 

menjalankan misinya. Hal ini terkait dengan daya tarik (pull 

factor) bagi pengguna atau user (stakeholder) untuk memakai 

lulusan perguruan tinggi yang memiliki kompetensi terbaik. 

Upaya peningkatan kualitas lulusan ini, selain dilakukan 

melalui sistem pembelajaran yang komprehensif, efektif dan 

transformatif, juga dikembangkan program pembinaan 

kemahasiswaan yang diarahkan memiliki pengetahuan (kognitif), 

sikap (afektif) dan keterampilan (psikomotorik) sehingga 

memberikan nilai tambah (addedvalues) guna meningkatkan daya 

saing lulusan. 

Dunia pendidikan yaitu perguruan tinggi/universitas 

dihadapkan pada situasi untuk selalu bergerak dalam 

mengedepankan output-nya yaitu lulusan yang berkualitas 

(memiliki kompetensi). Istilah kualitas merupakan kata kunci 

yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi 

termasuk yang ada di Indonesia. Dalam Strategi Jangka Panjang 

Pendidikan Tinggi (DGHE, 2004) disebutkan bahwa peningkatan 

kualitas dipandang sebagai strategi utama dalam meningkatkan 

nation’s competitiveness. Dalam hal ini kompetensi lulusan 

(sarjana) tentu tidak hanya pada bidang keilmuannya saja, ada 

kompetensi-kompetensi penunjang yang akan meningkatkan daya 

tawar (bargaining power) para lulusan (sarjana) pada saat 

memasuki    pasar    tenaga    kerja.    Lulusan    perguruan  tinggi 
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hendaknya, selain memiliki kompetensi pada bidang ilmunya 

(base knowledge), dituntut pula ada kompetensi-kompetensi 

tambahan. Kompetensi tambahan ini sangat diperlukan 

dikarenakan rekruitmen tenaga kerja saat ini tidak hanya 

membutuhkan sarjana-sarjana fresh graduate yang memiliki base 

knowledge yang tinggi (yang ditunjukkan oleh indeks prestasi 

yang tinggi), namun juga para sarjana yang memiliki wawasan 

kemandirian dan keahlian lainnya. 

Hal ini tentu saja membawa konsekuensi bagi lembaga 

pendidikan terutama perguruan tinggi/universitas untuk 

menghasilkan lulusan yang berkompetensi (berkualitas) dalam 

arti yang luas dan mampu memenuhi permintaan pasar kerja, 

dimana penguasaan berbagai teknologi baru dan keterampilan 

termasuk soft skill semakin dituntut. Apabila dicermati, maka 

rasio kebutuhan soft skill dan hard skill di dunia kerja 

menunjukkan bahwa yang membawa orang di dalam sebuah 

kesuksesan, 80% ditentukan oleh soft skill yang dimilikinya dan 

20% oleh hard skill. Namun sistem pendidikan di Indonesia saat 

ini, soft skill hanya diberikan rata-rata 10% saja dalam kurikulum 

(Illah, 2007). 

Senada dengan hal itu, Muchlas (2007) mengungkapkan 

pendidikan di Indonesia tampaknya terlalu teoritik, seperti di 

awang-awang, tidak bisa membumi, dan memisahkan dari 

kehidupan sehari-hari. Melihat kondisi ini, berarti pendidikan di 

negara kita selama ini belum membekali peserta didik bagaimana 

menghadapi kehidupan nyata di tengah masyarakat, sehingga 

menyebabkan mereka tidak tahu apa yang harus dikerjakan, 

kecuali belajar dengan buku untuk mendapatkan selembar ijasah. 

Dari penelitian yang dilakukan Goleman (1998) sebagaimana 

dikutip Wahyu (2007) menemukan bahwa kesuksesan seseorang 
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tidak hanya didukung oleh seberapa pintar seseorang dalam 

menerapkan pengetahuan dan mendemonstrasikan 

keterampilannya, akan tetapi seberapa besar seseorang mampu 

mengelola dirinya dan berinteraksi dengan orang lain. Adanya 

konsekuensi tersebut, maka tidaklah terlalu berlebihan jika 

dikatakan bahwa pada era globalisasi ini universitas sebagai 

penyelenggara pendidikan tinggi diposisikan sebagai kunci utama 

untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan 

profesional dalam kancah persaingan global. Bahkan dari laporan 

Professional Standarts Council New South Wales yang dikutip 

Asia Pacific of Journal Cooperative Education (2005) 

disebutkan: “It challenges to recognize the importance of soft 

skill to professional competence and to develop programs to 

increase proficiency in these areas” (Tantangan ini mengakui 

pentingnya soft skill untuk kompetensi profesional dan 

mengembangkan program peningkatan kemampuan di bidang 

tersebut). 

Suatu iklim akademis yang kondusif akan  berhasil 

melahirkan individu-individu mahasiswa yang ideal yang 

mempunyai kemampuan berimbang antara hard skill dan soft 

skill. Mahasiswa dianggap ideal jika mempunyai IPK bagus, juga 

organisasi kemahasiswaan pun aktif”. Kondisi di lapangan, dapat 

dikatakan bahwa dunia pendidikan selama ini hanya terfokus  

pada bagaimana mengejar prestasi akademik mahasiswa yang 

ditandai dengan tingginya Indeks Prestasi Komulatif (IPK) pada 

setiap akhir periode pengajaran. Hal ini tidak salah, akan tetapi 

bila kemampuan akademis dijadikan satu-satunya parameter 

keberhasilan pendidikan, tentu belum memadai. Untuk itu dalam 

pengembangan kompetensi mahasiswa selayaknya menempatkan 

prioritas  kerja  utama  adalah  peningkatan  daya  saing  lulusan 
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sebagai salah satu output dari program keunggulan dalam 

pendidikan. Upaya peningkatan kualitas lulusan selain dilakukan 

melalui penjaminan mutu penyelenggaraan kegiatan belajar 

mengajar, juga program pembinaan kemahasiswaan diarahkan 

agar dapat memberikan nilai tambah guna meningkatkan daya 

saing lulusan di bursa kerja nasional maupun internasional.Nilai 

tambah terus diupayakan untuk membentuk mahasiswa yang 

berkarakter yaitu melalui pengembangan soft skill dalam 

melengkapi hard skill.Namun dalam menerapkan strategi 

pengembangan soft skill ini perlu melihat berbagai faktor yang 

mempengaruhinya. 

Beberapa faktor internal yang dianggap sebagai kekuatan 

(strength) dalam mendukung pengembangan soft skill mahasiswa 

di UM, diantaranya telah diterapkan sistem pembelajaran melalui 

model Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dalam Satuan 

Kredit Semester (SKS) di semua fakultas dan pemantapan sistem 

penilaian hasil belajar mahasiswa dengan menggunakan Penilaian 

Acuan Patokan (PAP). Juga adanya sarana penunjang aktivitas 

mahasiswa, berupa Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM); 

Organisasi Kemahasiswaan; Pusat Bimbingan Konseling; Unit 

Pengembangan Kreativitas dan Penalaran Mahasiswa. 

Meskipun demikian masih terdapat hambatan dalam 

pengembangan soft skill mahasiswa yang dianggap sebagai faktor 

kelemahan (weaknesses), yaitu minimnya pelatihan dalam rangka 

pembinaan kepribadian dan pembekalan jiwa kewirausahaan 

(enterpreneurship) bagi mahasiswa guna membentuk semangat 

kemandirian usaha, serta kurangnya keterlibatan mahasiswa 

dalam proses pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang 

dilaksanakan dosen. Hal ini disebabkan belum sinergi dan 

terpadunya   metode   pembelajaran   antara  apa yang  diterapkan 
80 



dalam kegiatan intra kurikuler dengan kegiatan ko/ekstra 

kurikuler. 

Berdasarkan pengamatan, terdapat beberapa peluang 

(opportunities) yang mendorong dapat dikembangkannya 

program soft skill mahasiswa di UM, antara lain terjalinnya 

kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak, 

baik perusahaan, industri, instansi pemerintah dan swasta. 

Keterampilan khusus yang mereka dapati dalam wujud softskill 

meliputi: keterampilan berkomunikasi, keterampilan beradaptasi 

dalam pekerjaan, keterampilan mengelola kerja tim, keterampilan 

bersosialisasi, serta ketelitian dalam bekerja. 

Selain memiliki faktor kekuatan, kelemahan, dan peluang 

seperti tersebut di atas, juga terdapat faktor ancaman (threats)  

dari lingkungan luar. Survey yang dilakukan Bappenas tahun 

2009 menunjukkan dari 21,2 juta angkatan kerja Indonesia, 

sebanyak 4,1 juta (22,2%) adalah pengangguran terbuka yang 

didominasi oleh lulusan Diploma dan Sarjana dengan kisaran 

diatas 2,2 juta orang. Hal ini berarti jumlah pengangguran usia 

produktif dan pengangguran terdidik semakin banyak. 

Dari gambaran di atas perlu dikaji bagaimana pendidikan 

tinggi, dalam hal ini UM mempersiapkan lulusannya supaya 

memiliki competitive advantage sehingga dapat memasuki pasar 

kerja dan menjadi salah satu faktor penunjuk keberhasilan 

perguruan tinggi dalam menjalankan misinya. Dengan demikian 

dapat dimunculkan urgensi sasaran strategisnya, yaitu 

tergugahnya kesadaran civitas akademika, khususnya mahasiswa 

akan pentingnya soft skill sebagai modal utama pengembangan 

program   pembinaan   mahasiswa,   dan   terbentuknya  semangat 
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kemandirian mahasiswa sehingga siap untuk terjun ke 

masyarakat. 

Sasaran pembinaan kemahasiswaan dalam konteks ke-PA-an 

diarahkan pada (1) pembentukan sikap dan jati diri mahasiswa 

sebagai insan akademik yang memahami etika, tatacara 

berkomunikasi, menggunakan nalar, serta memahami hak dan 

kewajibannya sebagai warga kampus maupun warna negara 

Indonesia; (2) pengembangan kegiatan kemahasiswaan baik 

akademik maupun non akademik menuju pada peningkatan 

moral, penalaran, kreatifitas, menumbuhkan daya saing dan 

entrepreunership, peningkatan kebugaran, sportivitas dan 

kepedulian sosial; dan (3) pengembangan organisasi 

kemahasiswaan yang demokratis dan efektif. Implementasi 

pembinaan kemahasiswaan tersebut dilakukan melalui dua jalur 

yaitu jalur kurikuler dan ekstra kurikuler. Jalur kurikuler melalui 

kegiatan akademik/perkuliahan sedangkan jalur ekstrakurikuler 

melalui kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mengembangkan 

minat dan kegemaran mahasiswa baik pada bidang penalaran, 

olahraga dan seni. 

Pembinaan kemahasiswaan membutuhkan komitmen yang 

tinggi, serta kerjasama antar pengelola, pembina, dan 

mahasiswa.Pengalaman dilapangan menunjukkan bahwa 

mahasiswa mempunyai varian yang cukup besar ditinjau dari 

minat, motivasi, dan kemampuan. Oleh karena itu diperlukan 

penyamaan visi, penyatuan langkah, kecepatan dan ketepatan 

dalam bertindak antar organisasi kemahasiswaan maupun unit- 

unit kegiatan mahasiswa. Kondisi semacam ini harap dimaklumi 

karena mahasiswa dalam konteks beraktivitas dan berorganisasi 

masih dalam ranah belajar, mereka memerlukan pendampingan 

dan  bimbingan.  Menghadapi  hal  ini  dibutuhkan  kearifan  dan 
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kesabaran para pembina, pendamping, maupun pengelola 

kemahasiswaan.Dalam konteks organisasi belajar Marquart 

(1996) berpendapat, organisasi belajar diindikasikan sebagai 

organisasi yang mempunyai komitmen untuk belajar secara 

menerus, meningkatkan dirinya untuk memperoleh dan 

menggunakan pengetahuan demi keberhasilan bersama. 

Organisasi belajar juga memberdayakan sumber daya manusia di 

dalam dan sekitarnya, dan memanfaatkan teknologi untuk 

meningkatkan proses belajar dan produktivitasnya. Sebagai warga 

kampus maupun anggota organisasi intra kampus, mahasiswa 

dalam melakukan aktivitasnya tidak lepas dari aturan-aturan yang 

telah disepakati bersama. Ada 5 (lima) komponen yang saling 

terkait menentukan keberhasilan suatu organisasi belajar di dalam 

kampus, yaitu (Peter Senge, 1996): (1) Shared vision (visi 

bersama), adanya visi-misi-tujuan hasil kesepakatan bersama 

yang dirumuskan dan diinternalisasi kepada semua warga 

kampus; (2) System thinking (berfikir sistem), UM sebagai 

perguruan tinggi merupakan organisasi yang terdiri dari unit-unit 

kerja, dalam melakukan aktivitasnya mendasarkan pada sistem 

yang telah disepakati bersama. Dengan demikian setiap unit kerja 

harus sejalan dan seiring dengan visi dan misi Universitas; (3) 

Personal mastery (penguasaan pribadi), setiap warga UM, dosen, 

karyawan, mahasiswa dituntut untuk mengembangkan diri sesuai 

dengan tuntutan tugas pokok dan fungsinya; (4) Mental models 

(model mental), mentalitas, cara pandang, atau cara berfikir setiap 

warga UM harus berubah sesuai dengan visi-misi universitas. 

Setiap civitas akademik UM harus memiliki mental dan moral 

yang dapat diterima secara universal.Budaya bersih, rapi, sopan 

dan santun, disiplin waktu, obyektif, dan berfikir terbuka dan 

ingin  terus  maju,  merupakan  contoh  mentalitas  dan  moralitas 
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yang harus dikembangkan di kampus; dan (5) Team learning 

(belajar sebagai tim), setiap warga UM harus belajar sebagai satu 

tim demi peningkatan kinerja universitas. 

Menyadari pentingnya peran kepenasihatan akademik 

mahasiswa, UM mengembangkan strategi pengembangan melalui 

tahapan sebagai berikut: (1) Tahap Pengenalan, sasaran pada 

tahap ini adalah mahasiswa pada Semester I-II. Tugas PA disini 

adalah memberikan bimbingan kepada mahasiswa yang bertujuan 

untuk memberikan motivasi pada mahasiswa, yang baru saja 

lepas dari masa pendidikaan di sekolah lanjutan ke jenjang 

perguruan tinggi. Orientasi pembimbingan lebih ke arah 

pengenalan diri, pengenalan nilai-nilai moral, kepribadian, dan 

metodologi belajar. (2) Tahap Penyadaran, sasaran pada tahap ini 

adalah mahasiswa pada Semester III-IV. Pada tahap ini peran PA 

dalam pembimbingan diarahkan pada pengembangan kreativitas 

mahasiswa.Dalam konteks ini perlu bersinergi dengan berbagai 

pihak, meliputi; organisasi kemahasiswaan baik tingkat 

universitas, fakultas, jurusan/program studi, dan melalui unit-unit 

kegiatan mahasiswa. Melalui kegiatan-kegiatan ini mahasiswa 

diharapkan tumbuh kesadarannya akan pentingnya membekali 

diri dengan berbagai kemampuan untuk menghadapi masa depan 

yang penuh kompetitif. (3) Tahap Pertumbuhan, sasaran pada 

tahap ini adalah mahasiswa semester V-VI. Sasaran utamanya 

adalah kegiatan-kegiatan yang berdampak pada pengembangan 

jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, dan peningkatan 

produktivitas dengan inovasi-inovasi baru. (4) Tahap 

Pendewasaan, target sasaran pada tahap ini adalah mahasiswa 

semester VII-VIII. Program pembimbingan diarahkan pada 

pembentukan sikap dan kesiapan mahasiswa setelah lulus untuk 

memasuki   lapangan   kerja   atau   menciptakan   peluang   kerja, 
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kegiatannya berupa pelatihan/workshop sukses meraih peluang 

kerja, pengembangan karir, dll. 

Dengan demikian ada keterpaduan secara sinergis antara PA 

dengan berbagai pihak dilakukan secara berkelanjutan, sehingga 

diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dalam 

peningkatan kompetensi lulusan yang mempunyai bekal 

kemampuan akademik, kepribadian yang kuat, jiwa kemandirian, 

serta kemampuan-kemampuan lain (soft skill) yang 

dipersyaratkan di dunia kerja. 
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LATIHAN-LATIHAN 
 

1. Jelaskan sepuluh karakteristik utama mahasiswa! 

2. Jelaskan tugas-tugas perkembangan yang harus dikuasai 

mahasiswa! 

3. Jelaskan factor-faktor utama yang mempengaruhi 

perkembangan mahasiswa! 

4. Indentifikasikan masalah-masalah yang pada umumnya 

dialami mahasiswa! 

5. Buatlah rencana pengembangan karakteristik mahasiswa! 
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BAB VI 

KETERAMPILAN PEMBERIAN BANTUAN 

PEMECAHAN MASALAH MAHASISWA 

 

 

 

A. TUJUAN 

Setelah mempelajari materi dan berlatih keterampilan pada 

BABVI ini, dosen penasihat akademik diharapkan dapat: 

1. menjelaskan hakikat keterampilan pemberian bantuan 

pemecahan masalah. 

2. menciptakan hubungan baik dengan mahasiswa 

bimbingannya. 

3. mengeksplorasi masalah yang dihadapi mahasiswa 

bimbingan dan faktor – faktor penyebabnya. 

4. menetapkan dan melaksanakan alternatif pemecahan masalah 

yang dihadapi mahasiswa bimbingan. 

5. mengevaluasi pelaksanaan pemberian bantuan pemecahan 

masalah dan menindaklanjuti hasilnya. 
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B. URAIAN MATERI 

 
1. Hakikat Keterampilan Pemberian Bantuan Pemecahan 

Masalah (KPPM) 

KPPM adalah keterampilan untuk  membantu  individu 

dalam memecahkan masalah yang dihadapinya. KPPM 

dimaksudkan untuk membelajarkan individu yang sedang 

mengalami masalah sehingga ia dapat memecahkan masalah yang 

dihadapinya secara realistis. KPPM penting karena keterampilan 

tersebut dapat membantu Dosen Penasihat Akademik (DPA) 

dalam memberikan bantuan kepada mahasiswa dalam 

memecahkan masalah yang dihadapi secara efektif dan efisien 

sehingga mahasiswa tersebut dapat berkembang secara optimal 

dalam kehidupan pribadi, sosial, belajar, dan karir. 

Secara umum, KPPM digunakan DPA membantu 

mahasiswa memecahkan masalah yang dihadapi dengan 

mengikuti langkah – langkah sebagi berikut. 

a. Menciptakan hubungan baik dengan mahasiswa. 

b. Mengeksplorasi masalah yang dialami mahasiswa dan faktor 

– faktor penyebabnya 

c. Menetapkan dan melaksanakan alternatif pemecahan masalah 

d. Mengevaluasi dan menindaklanjuti pelaksanaan pemberian 

bantuan pemecahan masalah. 

 

2. Penciptaan Hubungan Baik 

Penciptaan Hubungan baik ialah segala upaya yang dilakukan 

dosen penasihat akademik untuk membina dan mengembangkan 

hubungan psikologis yang menunjang bagi pelaksanaan 

pemberian  bantuan  pemecahan  masalah.  Penciptaan Hubungan 
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Baik bertujuan untuk menjalin hubungan akrab dengan 

mahasiswa bimbingan sehingga ia terbuka untuk menuju ke 

perubahan tingkah laku yang dikehendaki. Penciptaan hubungan 

baik itu penting karena mahasiswa yang dibantu akan merasa 

aman dan nyaman dalam proses pemberian bantuan sehingga ia 

mau terlibat dalam proses pemberian bantuan pemecahan masalah 

yang di hadapinya. Penciptaan hubungan baik dilakukan dengan 

cara mengomunikasikan perhatian, penerimaan, penghayatan, dan 

pemahaman empatik terhadap mahasiswa. Adapun langkah – 

langkahnya sebagai berikut. 

a. Penciptaan latar pertemuan yang kondusif, antara lain seperti 

penataan kursi yang enak, sejajar dan tidak menakutkan serta 

menempati ruang yang memungkinkan mahasiswa nyaman 

dan aman dalam memungkapkan dirinya. 

b. Penyambutan kehadiran mahasiswa dengan kehangatan, 

antara lain menerima dengan senyuman, menjabat tangan dan 

mempersilahkan duduk mahasiswa. 

c. Pembicaraan topik netral, yaitu pembicaraan hal – hal umum 

yang tidak terkait langsung dengan masalah yang dihadapi 

mahasiswa. Topik netral tersebut antara lain berupa keadaan 

cuaca, hobi/minat, dan peristiwa – peristiwa aktual seperti 

pertandingan bulu tangkis dan sepak bola. 

d. Setelah mahasiswa tampak merasa enak, DPA mulai 

mengalihkan topik pembicaraan netral ke masalah yang 

dialami mahasiswa bimbingannya. 
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3. Eksplorasi Masalah dan Penyebabnya 

Eksplorasi Masalahnya dan Penyebabnya adalah aktivitas 

yang dilakukan DPA dalam membantu mahasiswa 

mengidentifikasi hakikat masalah yang dihadapi dan faktor-faktor 

penyebabnya. Eksplorasi Masalah dan Penyebabnya dilakukan 

dengan tujuan untuk merumuskan masalah yang dialami 

mahasiswa dan factor-faktor penyebabnya. Eksplorasi masalah 

dan penyebabnya penting karena rumusan hakikat masalah yang 

dihadapi mahasiswa dan faktor – faktor penyebabnya merupakan 

masukan bagi penetapan alternatif pemecahan masalah yang 

layak. 

Eksplorasi masalah dan penyebabnya dilakukan melalui 

langkah – langkah sebagai berikut. 

a. Pengalihan pembicaraan topik netral ke masalah. Misalnya, 

“Itu tadi adalah prestasi Jenny dalam bidang musik, lalu 

bagaimana prestasimu dalam perkuliahan”. 

b. Pengumpulan informasi yang relevan dengan masalah 

Agar DPA dapat memahami hakikat masalah yang dihadapi 

mahasiswanya maka ia perlu mengumpulkan berbagai informasi 

atau data relvan mengenai diri mahasiswa dan lingkungannya 

untuk dipergunakan sebagai bahan penetapan hakikat masalah 

yang dihadapi mahasiswa tersebut. Adapun data yang perlu 

dijaring dari mahasiswa tersebut adalah data vertical dan data 

horizontal. Data vertical ( data diri mahasiswa ) berupa data fisik 

antara lain ciri – ciri dan penampilan fisik, kesehatan, stamina dan 

data psikis antara lain bakat, minat, hobi, cita – cita, sikap, 

kebiasaan, dan keterampilan. Data horizontal ( data tentang 

lingkungan mahasiswa ) antara lain berupa data keluarga, 

kehidupan di kampus, keadaan teman – teman, fasilitas belajar, 
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keadaan lingkungan tempat kos – kosan, dan nilai – nilai yang 

dianut masyarakat sekitar. 

 

4. Penetapan Hakikat Masalah 

Setelah dosen penasihat akademik memperoleh wawasan 

yang komprehensif tentang masalah yang dihadapi mahasiswa 

bimbingannya, maka masalah tersebut dirumuskan sehingga 

mahasiswanya memahami hakikat masalah yang dialaminya. 

Perumusan masalah tersebut dapat dinyatakan berdasarkan bidang 

masalah atau dalam bentuk konflik. 

Berdasarkan bidang masalah, masalah mahasiswa dapat 

dirumuskan menjadi (1) masalah pendidikan dan belajar, yaitu 

masalah mahasiswa yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan 

dan belajar. Misalnya, kesulitan dalam menyesuaikan diri dengan 

situasi dan tata aturan kampus, kesulitan merencanakan 

pendidikan tambahan, kesuliatn dalam menentukan cara belajar 

yang baik pada berbagai mata kuliah yang diikuti, belajar sendiri, 

belajar kelompok, menerima kuliah di kelas, mengerjakan tugas 

dan pekerjaan rumah; (2) masalah pribadi – sosial, yaitu masalah 

yang berkaitan dengan diri sendiri dan hubungan antara 

mahasiswa dengan individu lain atau dengan lingkungan 

sosialnya. Masalah – masalah tersebut, misalnya, merasa rendah 

diri, mudah tersinggung, cepat marah, merasa pesimis, sulit 

bergaul dengan teman – teman sebaya, merasa canggung dalam 

pergaulan, terisoler dari kelompok sebaya; dan (3) masalah karir, 

yaitu masalah – masalah berkaitan dengan pekerjaan dan 

perencanaan pada masa datang. Masalah – masalah karir antara 

lain mahasiswa tidak tahu macam pekerjaan yang mungkin sesuai 

dengan   potensi   yang   dimiliki,   tidak   tahu   persyaratan  yang 
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diperlukan untuk pekerjaan tertentu, dan tidak tahu pendidikan 

yang cocok untuk masa depannya kelak. 

Masalah dapat juga dirumuskan dalam bentuk konflik, yaitu, 

berupa pertentangan yang dialami mahasiswa baik yang berkaitan 

dengan dirinya sendiri maupun dengan orang lain/luar dirinya. 

Misalnya, di satu sisi mahasiswa ingin berprestasi baik tetapi di 

sisi lain ia sulit sekali berkonsentrasi pada waktu belajar (konflik 

antara bagian dirinya yang satu dengan yang lain). Contoh, 

konflik antara mahasiswa/i dengan orang lain. Di satu sisi, 

mahasiswa tersebut ingin melanjutkan ke jenjang S-2, tetapi di 

sisi lain orang tuanya mengharuskan ia segera kawin (konflik 

antara antara diri dengan orang lain/luar diri). 

 

5. Penetapan faktor – faktor penyebab masalah 

Setelah dosen penasihat akademik menetapkan hakikat 

masalah yang dialami mahasiswanya, kemudian ia berupaya 

mengidentifikasi faktor – faktor penyebab timbulnya masalah. 

Untuk itu, DPA hendaknya menganalisis data dan informasi diri 

mahasiswa dan lingkungannya sehingga ditemukan faktor – 

faktor penyebabnya. Secara garis besar, faktor – faktor penyebab 

masalah mahasiswa berasal dari diri mahasiswa itu sendiri dan 

luar dirinya. Penyebab yang berasal dari dalam diri mahasiswa 

antara lain gangguan kesehatan, kebiasaan – kebiasaan buruk, 

kurang keterampilan yang diperlukan, dan sikap negatif. 

Penyebab yang berasal dari luar diri mahasiswa antara lain berupa 

sikap orang tua/guru yang tidak menunjang perkembangan 

mahasiswa. Lingkungan rumah / sekolah yang tidak mendukung, 

cara – cara dosen memberikan kuliah kurang sesuai dengan 

karakteristik mahasiswa, dan dukungan sosial – ekonomi yang 

kurang menunjang. 
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Dari sekian banyak faktor yang diperkirakan menjadi 

penyebab masalah mahasiswa hendaknya dicari mana yang utama 

dan mana yang bukan agar dalam pemberian bantuan 

pemecahannya lebih tepat. 

 

6. Penetapan dan Pelaksanaan Alternatif Pemecahan 

Masalah 

Penetapan dan pelaksanaan pemecahan masalah adalah suatu 

proses identifikasi, pengujian, penentuan, dan pelaksanaan 

alternatif pemecahan masalah yang dialami mahasiswa. Tujuan 

penetapan dan pelaksanaan alternatif pemecahan masalah ialah 

untuk menemukan alternatif terbaik dalam membantu mahasiswa 

memecahkan masalahnya dan merencanakan pelaksanaan 

alternatif tersebut sehingga mencapai sasaran sebagaimana yang 

diharapkan. Mengapa penetapan dan pelaksanaan alternatif 

pemecahan masalah itu penting? Hal tersebut penting karena 

penetapan dan pelaksanaan alternatif pemecahan masalah 

dilaksanakan secara sistematis sehingga keberhasilan pelaksanaan 

pemecahan masalah akan lebih besar. 

Setelah dosen penasihat akademik memahami hakikat 

masalah yang dialami mahasiswa bimbingannya dan faktor- 

faktor penyebabnya kemudian ia membantu mahasiswa tersebut 

menetapkan dan melaksanakan alternatif pemecahan masalah. 

Pada tahap ini, DPA melaksanakan tiga langkah kegiatan, yaitu 

identifikasi alternatif pemecahan masalah, pengujian dan 

pemilihan alternatif pemecahan masalah, dan pelaksanaan 

alternatif pemecahan masalah. 
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a. Identifikasi alternatif pemecahan masalah 

Pada langkah ini DPA mengidentifikasi berbagai 

alternatif pemecahan yang dapat membantu mahasiswa 

memecahakan masalah yang dihadapinya. Alternatif tersebut 

disesuaikan dengan faktor – faktor penyebab yang 

berpengaruh besar bagi timbulnya masalah mahasiswa. Jika 

faktor yang paling berpengaruh berasal dari dalam diri 

mahasiswa, maka alternatif pemecahannya hendaknya 

ditujukan pada faktor yang berada dalam diri mahasiswa, 

sebaliknya jika faktor penyebabnya berada di luar diri 

mahasiswa maka alternatif pemecahannya diarahkan pada 

faktor di luar diri mahasiswa tersebut. Demikian pula, jika 

faktor penyebabnya berasal dari luar dan dalam diri 

mahasiswa maka pemecahannya juga diarahkan  kepada 

kedua faktor tersebut. 

Berdasarkan masalah dan penyebabnya sebagaimana 

dikemukakan di atas, DPA dapat menggunakan strategi 

umum dalam menemukan alternatif pemecahan masalah. 

Strategi umum tersebut adalah (1) mengadakan perubahan 

pada lingkungan mahasiswa yang tidak menunjang bagi 

perkembangannya (changing environment); (2) mengubah 

sikap negatif mahasiswa baik terhadap diri maupun 

lingkungannya sehingga mahasiswa tersebut tidak lagi 

mengalami masalah (changing attitude); (3) membantu 

mahasiswa mendapatkan lingkungan yang sesuai dengan 

dirinya (selecting the appropriate environment); (4) 

membantu menguasai keterampilan yang diperlukan 

(teaching the needed skills); dan (5) membantu mahasiswa 

menyesuaikan diri dengan keadaan yang dihadapinya (forcing 

conformity). 
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Berdasarkan strategi umum tersebut, DPA dapat memilih 

teknik pemecahan yang dapat digunakan untuk membantu 

mahasiswa mengatasi masalah yang dihadapi. Selain teknik – 

teknik yang bersifat logis/ rasional, maka DPA dapat memilih 

teknik-teknik di bawah ini untuk digunakan membantu 

mahasiswa memecahkan masalah yang dihadapinya. Adapun 

teknik-teknik tersebut antara lain sebagai berikut : 

 

b. Percontohan dan Penguatan (modeling dan 

reinforcement) 

Percontohan merupakan teknik bantuan yang dilaksankan 

dengan cara menunjukkan model keterampilan yang akan 

dilatihkan kepada mahasiswa yang bermasalah karena kurang 

memiliki keterampilan yang diperlukan. Model tersebut bisa 

langsung (live model) atau model simbolis (symbolic model). 

Disamping itu, memadukan teknik percontohan dengan 

penguatan bagi mahasiswa yang dapat menunjukkan 

kemajuan dalam latihan menggunakan model akan lebih 

efektif. 

 

c. Swakelola (self – management ) 

Teknik swakelola adalah teknik bantuan dimana 

mahasiswa dengan bantuan dosen penasihat akademik 

menganalisis dan menelaah keterampilan yang diperlukan 

bagi penyesuaian dirinya, kemudian mahasiswa tersebut 

menetapkan penyesuaian keterampilan yang diperlukan dan 

membuat perencanaan tindakan swaarah untuk pelaksanaan 

penyesuaian dirinya, dan melaksanakan rencana tindakan 

yang ditetapkan serta mengganjar diri bila tindakan sesuai 

dengan tujuan yang direncanakan. 
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d. Bermain peran dan Simulasi (role playing dan 

Simulation) 

Bermain peran merupakan teknik yang digunakan untuk 

membantu mahasiswa berlatih melakukan perilaku tertentu 

dalam situasi rekaan berdasarkan peran yang telah ditentukan, 

sedangkan simulasi adalah teknik bantuan yang dilaksanakan 

dengan cara meminta mahasiswa berlatih keterampilan 

tertentu dalam situasi yang menyerupai keadaan sebenarnya 

dalam kehidupan sehari – hari. 

 

e. Teknik pengingat hubungan antarpribadi (interpersonal 

proses recall = IPR) 

Teknik IPR merupakan teknik bantuan yang digunakan 

dosen penasihat akademik untuk membantu mahasiswa yang 

mengalami kesulitan berkaitan dengan hubungan antar 

pribadi. Teknik ini digunakan dengan tujuan membantu 

mahasiswa menyadari interaksinya dengan orang lain dengan 

cara mendorong mahasiswa tersebut agar memusatkan 

perhataian pada pola dinamika interaksi matra antrapribadi 

dan antarpribadinya. Untuk itu, DPA menggunakan 

pertanyaan-pertanyaan terstruktur sehingga mahasiswa 

bimbingannya menyadari pikiran-pikiran, perasaan-perasaan, 

dan sikapnya yang mengganggu pola komunikasi efektifnya 

dalam kehidupan sehari-harinya. 

 

f. Latihan ketegasan (assertive training) 

Latihan ketegasan digunakan untuk (1) membantu 

memberdayakan dirinya agar secara aktif melaksanakan 

pilihan dan tingkah laku yang layak dan tidak mengganggu 
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orang lain baik secara fisik maupun psikologis, dan (2) 

membelajarkan mahasiswa berbagai alternatif tindakan yang 

memuaskan dalam menghadapi situasi kehidupan. Teknik ini 

biasanya digunakan untuk membantu mahasiswa yang “tidak 

isanan“ sehingga ia menjadi individu yang mampu 

mengungkapkan pikiran, perasan dan sikapnya secara wajar 

dalam situasi yang memungkinkannya. Untuk itu, diperlukan 

suasana yang aman bagi dia mencobakan perilaku asertif 

dengan cara bermain peran baik bersama dosen penasihat 

akademik maupun teman-teman sebayanya  dengan 

bimbingan dosen penasihat akademik. 

g. Pengujian dan Pemilihan Alternatif Pemecahan Masalah 

Setelah sejumlah alternatif pemecahan masalah 

mahasiswa terkumpul kemudian dilakukan pengujian setiap 

alternatif tersebut baik dari kelemahan dan kekurangannya 

bagi pemecahan masalah mahasiswa. Setelah kelebihan dan 

kelemahan setiap alternatif pemecahan jelas maka tinggal 

menentukan pemecahan masalah mana yang akan dipilih 

untuk dilaksanakan. Dalam pemilihan alternatif hendaknya 

didasarkan pada banyaknya keuntungan dan sedikit kerugian. 

Jadi, alternatif pemecahan yang dipilih ialah yang paling 

banyak keuntungan / segi positifnya dan paling sedikit 

kelemahannya / segi negatifnya serta dapat membantu 

mahasiswa memecahkan masalah yang dialami secara 

konstruktif. 

 

h. Pelaksanaan Pemecahan Masalah 

Setelah ditetapkan alternatif pemecahan masalah yang 

akan   dilaksanakan,   kemudian   dosen   penasihat  akademik 
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menetapkan kapan bantuan pemecahan akan dilaksanakan, 

bagaiman cara melaksanakannya, apa saja yang diperlukan 

bagi pelaksanaan pemecahan masaalh tersebut, dan siapa saja 

yang akan dilibatkan dalam pelaksanaannya. Bantuan 

pemecahan masalah tersebut mungkin hanya dilaksanakan 

mahasiswa secra individual atau mungkin pula melibatkan 

pihak-pihak lain sebagi tim bagi keberhasilan pemberian 

bantuan terhadap mahasiswa. 

 

7. Evaluasi dan Tindak Lanjut 

Kegiatan evaluasi ialah proses penetapan keefektifan 

pelaksanaan pemberian bantuan pemecahan masalah, sedangkan 

kegiatan tindak lanjut adalah kegiatan lanjutan dari hasil evaluasi 

keefektifan pencapaian pelaksanaan pemecahan masalh 

mahasiswa. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan pelaksanaan pemberian bantuan pemecahan masalah 

dan menemukan bagian – bagian pelaksanaan pemberian bantuan 

yang perlu diperbaiki dan dikembangkan, sedangakn kegiantan 

tindak lanjut dilaksankan dengan tujuan untuk membuat 

perencanaan aktivitas lanjutan berdasarkan hasil evaluasi. 

Kegiatan evaluasi itu penting karena dapat memberikan balikan 

terhadap pelaksanaan pemberian bantuan pemecahan masalah, 

sedangkan kegiatan tindak lanjut penting karena kegiatan tersebut 

sebagai “penyempurna“ pelaksanaan pemberian bantuan 

pemecahan masalah. Bagian yang lemah diperbaiki dan 

ditingkatkan, sedangkan yang kuat dikembangkan sehingga 

pemberian bantuan pemecahan masalah itu benar – benar 

bermanfaat bagi mahasiswa. 

Secara umum, kegiatan evaluasi dan tindak lanjut 

dilaksanakan sebagi berikut. 
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a. Dosen penasihat akademik meminta mahasiswa mengevaluasi 

pelaksanaan strategi/teknik pemecahan masalah berdasarkan 

tujuan yang diharapkan. 

b. Dosen penasihat akademik membandingkan keadaaan 

mahasiswa bimbingan sebelum dan sesudah memperoleh 

bantuan pemecahan masalah. 

c. Tetapkan keberhasilan upaya pemberian bantuan pemecahan 

masalah yang dihadapi mahasiswa. 

d. Dosen penasihat akademik membuat perencanaan aktivitas 

lanjutan dari hasil valuasi. 
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LATIHAN-LATIHAN 

Latihan 1 
 

Tujuan : Memberikan kesempaan kepada dosen penasihat 

akademik meningkatkan keterampilan 

Menciptakan Hubungan Baik dengan mahasiswa 

bimbingan 

Petunjuk : 

1. Pilihkan seorang patner untuk kegiatan latihan. 

2. Dalam pasangan, latihan keterampilan Penciptaan 

Hubungan Baik langkah demi langkah mulai dari 

penataan latar pertemuan, penyambutan, pembicaraan 

topik netral, dan pengalihan pembicaraan topik netral ke 

masalah yang dihadapi mahasiswa. 

3. Dalam latihan, diharapkan pasangan itu bertukar peran. 

Peserta yang semula berperan sebagai dosen penasihat 

akademik kemudian berperan sebagai mahasiswa 

bimbingan dan sebaliknya. 

4. Bahas hasil latihan di atas sehingga ditemukan hal – hal 

yang perlu ditingkatkan dan cara – cara peningkatannya. 

 

 

 
 

 

101 



Latihan 2 
 

Tujuan : memberikan kesempatan kepada dosen penasihat 

akademik meningkatkan keterampilan dalam 

mengeksplorasi masalah dan penyebabnya. 

 

 
Petunjuk : 

 

1. Secara berpasangan, dosen penasihat akademik berlatih 

meningkatkan keterampilan mengeksplorasi masalah 

dan faktor – faktor penyebabnya. Adapun langkah – 

langkahnya adalah sebagai berikut : 

a. Pengalihan pembicaraan topic netral ke pembahasan 

masalah 

b. Pengumpulan informasi yang relevan dengan 

masalah 

c. Penetapan hakikat masalah 

d. Penetapan factor – factor penyebab masalah 

2. Dalam latihan ada pertukaran peran. Dosen penasihat 

akademik yang semula berperan sebagi PA selanjutnya 

berperan sebagai mahasiswa bimbingan dan sebaliknya. 

3. Tuliskan hasil latihan eksplorasi masalah dan faktor- 

faktor penyebabnya dalam format di bawah ini. 
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MASALAH DAN FAKTOR – FAKTOR PENYEBABNYA 

 

 
Nama mahasiswa : 

NIM : 

Prodi : 

Masalah yang dialami : 
 
 

 

 
 
 

Faktor-faktor penyebab : 

Penyebab Internal : 

 

 

 

Penyebab eksternal : 
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4. Diskusikan latihan yang telah dilaksanakan, lalu 

renungkan tiga hal berikut ini: 

a. Faktor-faktor apa yang mempermudah 

pelaksanaan eksplorasi masalah dan 

penyebabnya? 

b. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan 

eksplorasi masalah dan penyebabnya? 

c. Bagaimana cara meningkatkan keterampilan 

Saudara dalam eksplorasi masalah dan 

penyebabnya? 
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Latihan 3 
 

Tujuan : Memberikan kesempatan kepada dosen penasihat 

akademik dosen penasihat akademik meningkatkan 

keterampilan 

menetapkan dan melaksanakan alternatif pemecahan 

masalah. 

 

 
Petunjuk : 

 

1. Dosen penasihat akademik berlatih meningkatkan 

keterampilan menetapkan dan melaksanakan alternatif 

pemecahan masalah dalam kelompok yang terdiri atas 

dua orang. Seorang berperan sebagi dosen penasihat 

akademik yang lainnya berperan sebagai mahasiswa 

bimbingan. 

2. Pemeran dosen penasihat akademik melaksanakan 

langkah – langkah sebagi berikut. 

a. Mengidentifikasi pemecahan masalah yang dihadpi 

mahasiswa. 

b. Menguji dan memilih alternatif pemecahan masalah. 

c. Melaksanakan alternatif pemecahn masalah terbaik. 

3. Tuliskan hasil kegiatan di atas dalam format di bawah 

ini ! 
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PENERAPAN DAN PELAKSANAAN 

ALTERNATIF PEMECAHAN MASALAH 

 
 

Alternatif  Pemecahan Masalah 
 

 

 

 
 

 

Alternatif  Pemecahan Terpilih 
 

 

 

 

Pelaksanaan Alternatif Terpilih : 

Waktu pelaksanaan : 
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Langkah – langkah pelaksanaan : 
 

 

 

 

Pelaksana : 
 

 

 

 

Saran yang diperlukan : 
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Latihan 4 
 

Tujuan : Memberika kesempatan kepada para dosen penasihat 

akademik meningkatkan keterampilan dalam 

melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan 

pemberian bantuan pemecahan masalah. 

Petunjuk : 
 

1. Dosen penasihat akademik berlatih melaksanakan 

kegiatan evaluasi dan merencanakan kegiatan tindakan 

lanjut dalam kelompok yang terdiri dari dua orang. 

Seorang berperan sebagai dosen penasihat akademik dan 

yang lain berperan sebagai mahasiswa bimbingan. 

2. Dosen penasihat akedemik melakukan kegiatan sebagai 

berikut. 

a. Meminta mahasiswa mengevaluasi pelaksanaan 

strategi / teknik pemecahan masalah. 

b. Membandingkan keadaan mahasiswa yang dibantu 

sebelum dan sesudah mendapat bantuan pemecahan 

masalah. 

c. Menetapkan tingkat keberhasilan pelaksanaan 

pemberian bantuan pemecahan masalah. 

d. Merencanakan kegiatan lanjutan berdasarkan hasil 

evaluasi pelaksanaan pemberian bantuan. 

3. Tuliskan hasil evaluasi dan tindak lanjut di atas 

dalam formal di bawah ini ! 
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EVALUASI DAN TINDAK LANJUT 

 

 
Hasil Evaluasi 

 
 

 

 

Kegiatan Lanjutan : 

Perbaikan strategi / teknik 

 

 

 
 
 

Perbaikan tingkah laku mahasiswa 
 
 

 

 

Pengembangan tingkah laku mahasiswa 
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Diskusikan latihan yang telah dilaksankan, lalu renungkan 

tiga hal berikut ini. 

a. Faktor – faktor apa yang mempermudah pelaksanaan 

evaluasi dan tindak lanjut? 

b. Faktor – faktor apa yang menghambat pelaksanaan 

evaluasi dan tindak lanjut? 

c. Bagaimana cara meningkatkan keterampilan Saudara 

dalam melaksanakan 

d. kegiatan evaluasi dan tindak lanjut ? 
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