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KATA PENGANTAR 

 

 

Orientasi kehidupan kampus (OKK) merupakan suatu kegiatan yang 

dilaksanakan dengan tujuan memberikan gambaran awal serta informasi akademik 

dan non akademik di lingkungan perguran tinggi. OKK bukan suatu ajang 

pembuktian diri atau pun perpeloncoan yang dilakukan senior terhadap mahasiswa 

baru, karena hal tersebut jelas melanggar hak asasi manusia dan jauh dari citra 

perguruan tinggi sebagai pusat pengembangan keilmuan. 

Sesuai dengan surat keputusan yang dikeluarkan oleh kementerian riset 

dan teknologi pendidikan tinggi (kemenristek-Dikti), untuk menghindari 

ketidakterkoordinasinya pelaksanaan OKK, maka sekolah tinggi ilmu kesehatan 

Surabaya membuat buku panduan pelaksanaan OKK, sehingga setiap kegiatan 

yang dlaksanakan berada dalam pengawasan STIKes serta tidak keluar dari kaidah 

yang diberikan oleh DIKTI sebagai rambu-rambu. 

Semoga panduan ini dapat dijadikan petunjuk pembangunan konsep serta 

pelaksanaan teknis dari proses OKK yang dilakukan di perguruan tinggi 

khususnya Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Surabaya (STIKes Surabaya). 

 

 

   Surabaya, Juli 2018 

Ketua STIKes Surabaya 

 
    Uswatun Hasanah., M.Ked.,Trop 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Latar Belakang 

Perguruan tinggi merupakan lingkungan yang berbeda dengan tingkat 

pendidikan sebelumnya, baik dalam aspek akademik dan pembelajaran, maupun 

aspek social budaya. Perbrdaan yang signifikan menjadi pencetus terjadinya 

penurunan motivasi, sehingga proses pengenalan lingkungan baru menjadi hal 

yang penting untuk menumbuhkan kemampuan bertahan dan adaptasi. 

Orientasi kehidupan kampus (OKK) merupakan kegiatan desiminasi 

informasi kegiatan akademik, dan non akademik yang dilaksanakan dengan tujuan 

memperkenalkan calon mahasiswa dengan keadaan lingkungan mahasiswa. Masa 

ini dijadikan salah satu pintu pertama memperkanlkan sikap cinta kepada tanah 

air, kepedulian terhadap lingkungan sekitar, serta menciptakan generasi yang 

memiliki karakter dan budi luhur. 

OKK sering kali disalah artikan sebagai kegiatan yang tidak memiliki tujuan 

terarah dan melanggar norma serta etika akademik, melibatkan aktifitas fisik yang 

tidak bermanfaat sehingga menimbulkan kerugian pribadi maupun institusional. 

Sehingga pemerintah dalam hal ini kementerian riset dan teknologi-perguruan 

Tinggi (Kemenristek-Dikti), membuat suatu pagu berupa surat keputusan 

berkaitan dengan pelaksanaan OKK di perguruan tinggi, sehingga tetap terkendali 

dan memiliki nilai kebermanfaatan. 

Berdasarkan hal tersebut, buku panduan OKK dibuat sebagai petunjuk teknis 

dan arahan pelaksanaan OKK, sehingga terhindar dari nilai perpeloncoan serta 

menjadi titik awal pembentukan karakter akademik. Penyusunan panduan 

diselaraskan dengan pencapaian kompetensi melalui learning to know, learning to 

do, learning to live together dan learning to be sebagai bagian dari proses 

adaptasi. 
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Landasan 

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

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5500);  

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

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi;  

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

Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952). 

5. Surat keputusan kemenristek-Dikti tentang panduan umum pelaksanaan 

pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru nomor 

116/B1/SK/2016 

Asas pelaksanaan 

Asas pelaksanaan pengenalan mahasiswa baru, terdiri dari:  

1. Asas keterbukaan, yaitu semua kegiatan penerimaan mahasiswa baru 

dilakukan secara terbuka, baik dalam hal pembiayaan, materi/substansi 

kegiatan, berbagai informasi waktu maupun tempat penyelenggaraan 

kegiatan;  

2. Asas demokratis, yaitu semua kegiatan dilakukan dengan berdasarkan 

kesetaraan semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban 

masingmasing pihak yang terlibat dalam kegiatan penerimaan mahasiswa 

baru tersebut; dan  

3. Asas humanis, yaitu kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan 

berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan 

dan anti kekerasan. 
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BAB II 

TATA TERTIB 

 

Ketentuan Umum 

1. Orientasi kehidupan kampus (OKK) merupakan program pemberian 

informasi akademik dan kegiatan kemahasiswaan untuk mempersiapkan 

mahasiswa barudalam memasuiki lingkungan kampus, sehingga adaptasi 

dapat terjadi dengan baik 

2. Peserta adalah mahasiswa baru yang terdaftar di STIKes Surabaya pada 

periode akademik berjalan dan atau mahasiswa STIKes Surabaya yang belum 

menyelesaikan OKK pada tahun sebelumnya secara lengkap 

3. Penyaji adalah dosen atau seseorang yang memiliki kompetensi ditetapkan 

oleh panitia sebagai pemateri dan diberikan SK oleh ketua STIKes Surabaya 

4. Panitia adalah penyelenggara OKK yang dibentuk berdasarkan SK Ketua 

STIKes Surabaya dan bertanggungjawab kepada ketua STIKes Surabaya 

5. Mahasiswa senior adalah mahasiswa STIKes Surabaya yang terdaftar sebagai 

mahasiswa aktif pada tahun studi berjalan 

6. Pelanggaran adalah prilaku atau tindakan yang dilakukan oleh mahasiswa 

atau sekelompok mahasiswa dan bertentangan dengan ketentuan akademik 

dan non akademik STIKes Surabaya, maupun melanggar Etika. 

7. Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada setiap mahasiswa yang 

melakukan pelanggaran sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan 

STIKes Surabaya. 

 

Tujuan 

1. Tujuan Umum 

Untuk Memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat 

beradaptasi dengan lingkungan kampus, khususnya terkait kegiatan 

pembelajaran dan kemahasiswaan 

 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengenalkan arti pentingnya kesadaran berbangsa, bernegara, cinta tanah 

air, lingkungan dan bermasyarakat; 
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b. Mengenalkan tata kelola perguruan tinggi, sistem pembelajaran dan 

kemahasiswaan (kurikuler, ko dan ekstrakurikuler);  

c. Memberikan pendidikan karakter khususnya nilai integritas, moral, etika, 

kejujuran, kepedulian, tanggung jawab dan kedisiplinan dalam kehidupan 

di kampus dan masyarakat;  

d. Mendorong mahasiswa untuk proaktif beradaptasi, membentuk jejaring, 

menjalin keakraban dan persahabatan antarmahasiswa, mengenal lebih 

dekat dengan lingkungan kampus;  

e. Memotivasi dan mendorong mahasiswa baru untuk memiliki rasa percaya 

diri yang tinggi.  

 

Hasil yang diharapkan  

1. Memahami dan mengenali lingkungan barunya, terutama organisasi dan 

struktur perguruan tinggi, sistem pembelajaran dan kemahasiswaan;  

2. Meningkatnya kesadaran berbangsa, bernegara, dan cinta tanah air dalam 

diri mahasiswa baru;  

3. Memahami arti pentingnya pendidikan yang akan ditempuhnya dan 

pendidikan karakter bagi pembangunan bangsa serta mampu 

menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari; dan  

4. Terciptanya persahabatan dan kekeluargaan antar mahasiswa, pendidik dan 

tenaga kependidikan. 

 

Metode Dan Materi 

Penyampaian materi selama OKK, dapat dilakukan dengan ceramah tanya jawab 

(CTJ), diskusi, latihan keterampilan, tugas mandiri, kunjungan langsung, 

penyelenggaraan pameran, permainan, studi kasus dan simulasi 

Materi  

1. Wajib 

Materi wajib merupakan materi yang diwajibkan oleh pemerintah berdasarkan 

surat keputusan Kementerian Risert dan Teknologi Pendidikan Tinggi 

(Kemenristek-Dikti), sebagai berikut. 

a. Wawasan Kebangsaan.  

b. Bela Negara;  

c. General Education; Pemahaman tentang General Education, suatu 

pengembangan konsep dan pendekatan pembelajaran yang mempersiapkan 
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mahasiswa untuk mampu memahami, menghadapi berbagai masalah 

(kompleksitas kehidupan, keragaman, kemampuan berpikir jernih), termasuk 

untuk meningkatkan daya saing bangsa. Prinsip trivium (logika, gramatika, 

dan retorika) diterapkan sebagai bagian dari General Education, kemampuan 

berpikir kritis, membaca, menulis, kemampuan berkomunikasi secara 

efektif, mendengar dan mengungkapkan, agar mahasiswa siap menghadapi 

perubahan untuk sukses secara profesional di abad 21.  

d. Pendidikan tinggi di Indonesia;  

e. Pendidikan Hak Asasi Manusia berperspektif gender;  

f. Kegiatan akademik di perguruan tinggi;  

g. Pengenalan nilai budaya, tata krama, dan etika keilmuan;  

h. Organisasi dan kegiatan kemahasiswaan;  

i. Layanan kemahasiswaan; dan  

j. Persiapan penyesuaian diri di perguruan tinggi. 

 

2. Anjuran 

Materi wajib merupakan materi yang disarankan oleh pemerintah berdasarkan 

surat keputusan Kementerian Risert dan Teknologi Pendidikan Tinggi 

(Kemenristek-Dikti), sebagai berikut. 

a. Pendidikan karakter menuju tata kehidupan dan etika kehidupan yang baik 

(Anti Narkoba, HIV/AIDS, Anti Korupsi dan Anti Plagiarisme, Kesadaran 

Pajak dan Pencegahan Radikalisme);  

b. Prospek peluang kerja lulusan perguruan tinggi;  

c. Motivasi dan atau kiat sukses belajar dan berprestasi; 4. Pemutaran film 

tentang kehidupan kampus, prestasi, kegiatan ko-dan ekstrakurikuler, dsb;  

d. Kegiatan yang bertemakan green living movement di kampus (cinta 

kebersihan, cinta lingkungan, kepedulian mahasiswa); dan  

e. Materi lain sesuai kebutuhan perguruan tinggi, misalnya disesuaikan dengan 

kebutuhan lokal yang konstruktif dan produktif. 
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3. Institusi  

a. Nilai budaya dan softskill 

b. Pendidikan karakter 

c. Collaborative Learning (interprofessional education) 

d. Pengenalan koplementer dalam kesehatan 

Jenis Kegiatan 

Adapun jenis kegiatan yang dilaksanakan adalah: 

1. Memperkenalkan mahasiswa baru dengan: 

a. System akademik dan non-akademik Perguruan Tinggi 

b. Unsur pimpinan STIKes Surabaya, staff dan dosen 

c. Lembaga kemahasiswaan dan kegiatan kemahasiswaan 

2. Penyajian materi seperti yang telah dijabarkan di atas 

3. Penampilan minat dan bakat serta kemampuan mahasiswa baru 

Waktu Dan Tempat Kegiatan 

Orientasi kehidupan kampus STIKes Surabaya, dilaksanakan secara 2 tahap yaitu: 

1. Tahap 1 

Tahap 1 yaitu OKK Institusi (tingkat STIKes), yang dilaksanakan selama 4 

hari, yaitu 1 hari pra-OOK dan 3 hari pelaksanaan OKK, dengan waktu 

pelaksanaan pukul 06.00-17.00 

 

2. Tahap 2 

Tahap 2 yaitu OKK program studi, yang dilaksanakan selama 3 hari berturut-

turut, setelah pelaksanaan OKK institusi. Pelaksanaan OKK dilanjutkan 

selama 1 semester yaitu dengan menggikuti kegiatan UKM UKKI (untuk 

mahasiswa muslim, yang diadakan setiap kamis malam), UKKK (mahasiswa 

kristen dan katolik), serta ibadah lain bagi mahasiswa beragama lain.kegiatan 

tersebut menjadi bagian dalam kegiatan kerohanian, dan pembinaan karakter 

yang terkait dengan pelajaran Agama (MKDU). Serta mahasiswa baru harus 

mengikuti kegiatan senam pagi setiap jumat yang dilaksanakan oleh STIKes. 

 

Pelaksanaan OKK dilaksanakan dalam lingkungan kampus STIKes Surabaya 

dan atau luar kampus atas persetujuan dan pengawasan pihak kampus. 
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Panitia 

1. Panitia terdiri dari  Panitia tingkat STIKes  

2. Panitia tingkat STIKes terdiri dari Pengarah, Penanggungjawab, dan Panitia 

Pelaksana.  

3. Panitia  tingkat STIKes bertanggung jawab kepada ketua STIKes 

4. Panitia tingkat prodi dibentuk dan ditetapkan dengan SK Ketua yang diketuai 

oleh Wakil Ketua Bidang akademik dan kemahasiswaan dan melibatkan unsur 

pimpinan prodi,  dosen, karyawan, serta lembaga kemahasiswaan 

5. Panitia tingkat Prodi bertanggungjawab kepada Ketua Program Studi  

 

 Panitia diwajibkan 

1. Mematuhi dan menjalankan semua peraturan yang berlaku;  

2. Selama kegiatan berpakaian rapi, sopan pantas, dan diharuskan memakai 

sepatu serta tutup kepala bagi muslimah;  

3. Terdaftar sebagai mahasiswa aktif dan telah mengikuti OKK bagi unsur 

mahasiswa;  

4. Tidak melakukan segala bentuk kekerasan dan intimidasi selama OOK 

5. Menjunjung tinggi norma dan etika yang berlaku baik dalam berkomunikasi 

maupun dalam melaksanakan aktivitas lainnya dalam OKK 

6. Hadir selama pelaksanaan OKK berlangsung dan mengawasi 

pelaksanaannya;  

7. Menjadi contoh bagi mahasiswa baru.  

 

Panitia dilarang: 

1. Melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia;  

2. Melakukan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya pertentangan dan 

perselisihan antar suku, agama, ras, dan golongan 

3. Menyuruh peserta OKK memakai pakaian atau atribut diluar ketentuan yang 

berlaku 

4. Melakukan kegiatan OKK diluar jadwal  

5. Melakukan tindakan di luar ketentuan dan aturan yang ada 

6. Memberikan atau meminjamkan atribut kepanitiaan kepada orang lain 

7. Memakai pakaian dan perhiasan yang berlebihan dan mencolok pandangan;  
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8. Membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan 

orang lain;  

9. Membawa dan menggunakan narkoba, minuman keras, dan obat terlarang 

lainnya;  

10. Melakukan pungutan dalam bentuk apapun kepada mahasiswa baru;  

11. Merokok dalam lingkungan tempat penyajian materi.   

 

Perekrutan Panitia (Dosen, Pegawai, dan Mahasiswa)  

1. Calon panitia mendaftar pada Kepala Bagian Kemahasiswaan di masing-

masing fakultas.  

2. Seleksi calon panitia OKK dilaksanakan oleh bagian kemahasiswaan di 

masing-masing prodi 

3. Coaching panitia OKK dilaksanakan oleh masing-masing prodi  

4. Panitia OKK wajib mematuhi ketentuan pada bagian panitia 

5. Kriteria Panitia Tingkat STIKes mupun Prodi, yaitu: 

a. Mahasiswa yang berstatus aktif di STIKes Surabaya  

b. Aktif dalam kepengurusan organisasi mahasiswa tingkat STIKes  (BEM, 

dan UKM) dan prodi (Hima/HMJ)  

c. Mekanisme pandaftaran panitia tingkat STIkes dilakukan oleh BEM dan 

tingkat prodi oleh Hima. 

Penyaji 

1. Penyaji ditetapkan oleh panitia berdasarkan SK Ketua STIKes dan bertanggung 

jawab untuk menyampaikan materi pengenalan kehidupan kampus bagi 

mahasiswa baru. 

2. Kewajiban Penyaji adalah sebagai berikut :  

a. Hadir tepat waktu, sesuai dengan jadwal yang ditentukan.  

b. Selama kegiatan harus berpakaian  rapi dan sopan.  

c. Tidak merokok selama penyajian materi. 

 

 

Peserta 

1. Hak 
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a. Mendapatkan materi OKK yang telah ditetapkan 

b. Mendapatkan perlindungan dari STIKes atas segala bentuk tindakan 

kekerasan baik fisik maupun psikis. 

c. Mendapatkan izin untuk meninggalkan OKK karena alasan kesehatan dan 

hal lain yang dimungkinkan untuk itu.  

d. Mendapatkan perlakukan yang sama dari panitia sesuai dengan aturan yang 

berlaku.  

e. Melaporkan kepada komisi disiplin atas perlakuan yang tidak sesuai dengan 

aturan OKK  

f. Mendapat sertifikat atau surat keterangan telah mengikuti OKK, yang akan 

menjadi persyaratan untuk penyelesaian studi.   

 Kewajiban  

a. Mengikuti seluruh rangkaian acara sesuai dengan jadwal yang ditentukan 

panitia.  

b. Mematuhi semua ketentuan yang berlaku 

c. Mengisi daftar hadir 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan sore.  

d. Memakai kemeja putih, dan sangat dianjurkan lengan panjang dan 

celana/rok Panjang berwarna hitam selama kegiatan OKK berlangsung  

e. Selama OKK berlangsung, peserta berpakaian rapi, bersih, sopan,   

berambut pendek maksimal 1 cm dan minimal tidak botak dan rapi bagi 

pria serta sangat dianjurkan memakai harnet bagi wanita yang tidak 

berhijab 

f. Bersikap hormat, menjunjung norma dan etika yang berlaku baik dalam 

bertingkah laku, berkomunikasi maupun dalam melakukan aktivitas lain 

g. Menunjukkan surat keterangan dari dokter jika mengidap penyakit 

berat/membahayakan.  

  

 

 

 

 

2. Larangan  
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a. Meninggalkan acara, menerima tamu, kecuali untuk hal-hal yang sangat 

mendesak dengan izin panitia.  

b. Menandatangani daftar hadir orang lain.  

c. Merokok selama kegiatan OKK.   

d. Membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan 

orang lain 

e. Memakai perhiasan yang berlebihan dan menyolok pandangan.  

f. Membuat keributan atau bertingkah laku di luar batas kesopanan dan 

indisipliner.  

g. Membawa dan atau menggunakan minuman keras, narkoba atau obat 

terlarang lainnya 

h. Memakai atribut di luar yang ditetapkan panitia selama OKK berlangsung.  

i. Sangat dianjurkan untuk tidak membawa handphone atau sejenisnya. 

Mahasiswa Senior 

1. Mahasiswa senior dapat berpartisipasi pada kegiatan OKK dalam kegiatan 

unjuk minat bakat di bawah koordinasi panitia dan pengawasan komisi disiplin 

2. Memberikan saran dan atau pendapat kepada panitia untuk kebaikan dan 

kelancaran OKK melalui ketua panitia.  

3. Mahasiswa senior dilarang:  

a. Melakukan tindakan yang merendahkan harkat dan martabat manusia baik 

dalam bentuk fisik maupun nonfisik;  

b. Melakukan hal-hal yang mengakibatkan terjadinya pertentangan dan 

perselisihan antar daerah, suku, agama, ras, dan golongan dalam komunitas 

sivitas akademika;  

c. Mengatur pakaian, rambut, atribut, dan hal lain yang berkaitan dengan 

kegiatan OKK;  

d. Membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan 

orang lain 

e. Membawa dan atau menggunakan minuman keras, narkoba atau obat 

terlarang lainnya 

f. Mencegat dan mengumpulkan mahasiswa baru dengan alasan apapun 

sebelum, selama pelaksanaan, dan sesudah OKK berlangsung;  
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g. Melakukan pungutan dan pengumpulan dalam bentuk apapun dari 

mahasiswa baru.  

4. Berkewajiban menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran pelaksanaan 

OKK baik di Prodi maupun di STIKes. 

5. Menjadi contoh bagi mahasiswa baru.  

6. Menggunakan pakaian yang rapi, pakai sepatu, sopan, dan pantas serta 

tertutup kepala bagi yang muslimah. 

Sanksi 

1. Bentuk Pelanggaran Bentuk pelanggaran dikategorikan atas pelanggaran berat 

dan ringan.  

2. Pelanggaran berat adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan provokasi yang dapat menimbulkan benturan fisik dan 

perpecahan di lingkungan mahasiswa.  

b. Melakukan pungutan, pemerasan, dan intimidasi dalam bentuk apapun.  

c. Melakukan pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia 

seperti berikut. - Sujud dan merangkak di bawah kaki panitia dan senior - 

Mengucapkan yel-yel kotor - Menggunakan atribut yang tidak sesuai 

dengan yang telah ditetapkan.  

d. Melakukan tindakan kekerasan fisik.   

e. Melarang melakukan ibadah 

f. Membawa dan atau menggunakan minuman keras  narkoba dan obat 

terlarang lainnya 

g. Merusak fasilitas dan sarana kampus 

h. Mengumpulkan mahasiswa baru dan melakukan kegiatan di luar jadwal 

yang telah ditetapkan.  

3. Pelanggaran Ringan adalah sebagai berikut: 

a. Melakukan penggeledahan.   

b. Memakai pakaian yang mencolok pandangan.   

c. Tidak melakukan kegiatan atau melaksanakan tugas dan kewajiban 

sebagaimana mestinya.  

4. Sanksi atas pelanggaran berat dapat berupa: 
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a. Hukuman jabatan bagi dosen dan staf administrasi sesuai Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, dan 

pemberhentian atau skorsing dalam waktu tertentu  bagi mahasiswa sesuai 

Peraturan Akademik STIKes  

b. Sanksi atas pelanggaran ringan  dapat berupa teguran  lisan maupun tertulis 

bagi semua pelaku  pelanggaran 

5. Bentuk Pelanggaran dan sanksi yang belum di atur dalam ketentuan ini akan di 

atur kemudian, sejauh tidak menyimpang dan bertentangan dengan Panduan 

Tata Tertib ini.  

6. Sanksi atas pelanggaran berat ini diputuskan oleh Ketua, atau pejabat yang 

ditunjuk 

7. Sanksi atas pelanggaran ringan diputuskan dan dilaksanakan oleh komisi 

disiplin. 
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BAB III 

DESKRIPSI MATERI 

 

1. Pengenalan kehidupan berbangsa dan bernegara 

Materi yang dapat diberikan antara lain: 

a. Bentuk serta jenjang kelembagaan penyelenggara pendidikan tinggi;  

b. Peran pendidikan tinggi dan mahasiswa dalam mengatasi problematika 

bangsa;  

c. Peran mahasiswa dalam mengatasi permasalahan lokal dan global 

 

2. Penidikan tinggi Indonesia 

Materi yang dapat diberikan antara lain:  

a. Bentuk serta jenjang kelembagaan penyelenggara pendidikan tinggi;  

b. Peran pendidikan tinggi dan mahasiswa dalam mengatasi problematika 

bangsa; dan  

c. Peran mahasiswa dalam mengatasi permasalahan lokal dan global. 

 

3. Kegiatan akademik di perguruan tinggi 

Materi yang dapat diberikan antara lain 

a. Pengenalan organisasi dan fungsi perguruan tinggi (termasuk STIKes dan 

Program studi);  

b. Prospek kerja bidang studi di masa depan;  

c. Sistem informasi akademik, kalender akademik, sistem kredit semester 

(SKS), masa studi, proses kartu rencana studi (KRS), fungsi dosen 

pembimbing akademik, dan tugas-tugas akademik; dan  

d. Pengenalan proses pembelajaran. 

 

4. Pengenalan nilai budaya, etika dan pendidikan karakter 

Materi yang dapat diberikan antara lain:  

a. Pengetahuan tentang kebudayaan lokal dan global, nilai, dan etika 

b. Kultur perguruan tinggi dan etika keilmuan; dan  

c. Aturan-aturan di perguruan tinggi termasuk hak dan kewajiban 

mahasiswa. 
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5. Organisasi dan kegiatan kemahasiswaan 

Materi yang dapat diberikan antara lain:  

a. Jenis lembaga, struktur organisasi lembaga kemahasiswaan di tingkat 

perguruan tinggi/unit pelaksana administratif dan akademik, aktivitas, 

proses menjadi anggota, kepengurusan dan program kerja; dan  

Jjenis kegiatan kemahasiswaan untuk meningkatkan ketaqwaan, mengasah 

penalaran, bakat/minat dan sosial, misalnya kegiatan seminar, seni, olahraga, 

dan pengabdian kepada masyarakat. 

 

6. Layanan kemahasiswaan 

Materi yang dapat diberikan antara lain: pengenalan dan cara pemanfaatan 

fasilitas yang ada di perguruan tinggi seperti perpustakaan, informasi 

beasiswa, sarana kesehatan, asrama, komputer, internet, koperasi mahasiswa 

dan sebagainya sesuai dengan fasilitas yang ada di kampus. 

 

7. Persiapan penyesuaian diri di perguruan tinggi 

Materi yang dapat diberikan antara lain:  

a. Cara belajar efektif dan keterlibatan aktif mahasiswa dalam proses 

pembelajaran;  

b. Manajemen waktu;  

c. Manajemen stres;  

d. Permasalahan dalam kegiatan belajar; dan  

e. Pendidikan kedisiplinan. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

Pedoman pelaksanaan orientasi kehidupan kampus (OKK) ini dibuat 

dengan berdasar pada peraturan yang ada sehingga dapat dijadikan acuan serta 

panduan dalam melaksanakan OKK baik di tingkat STIKes maupun program 

studi. Hal-hal terkait yang tidak tertuliskan dalam panduan akan menjadi 

pertimbangan dan digunakan sebagai dasar revisi panuduan pada tahun 

berrikutnya. 

Semoga panduan ini menjadi pedoman yang dapat digunakan dan 

diaplikasikan dengan baik. 

 

          Penyusun, 

Wakil Ketua I 

Bidang Akademik, Kemahasiswaan Dan Alumni 

 

(Bayu Irianti.,SST., M.Keb) 

 

 

  



19 
 

LAMPIRAN 

 

DOKUMEN OKK 

 

Sebelum pelaksanaan OKK unit pelaksana OKK institusi maupun prodi 

memberikan proposal kegiatan (sesuai standar template institusi) dengan 

melampirkan rincian pembiayaan, dan susunan acara OKK. Dokumen lain yang 

dijadikan pelengkap diantaranya: 

1. Berita acara kegiatan harian 

2. Absensi kegiatan 

3. Dokumentasi 

Keseluruhan dokumen tersebut terlampirkan dalam laporan pelaksanaan OKK 

baik tingkat institusi maupun prodi. 

 

 

 

 


