A. Jelaskan tentang tata tertib kehidupan di Kampus yang berlaku umum untuk semua
civitas academica ! Apakah aturan tata tertib memang diperlukan di lingkungan
kampus? Jelaskan alasannya!
Tata tertib kehidupan di kampus yang berlaku umum untuk semua civitas
academika adalah tata tertib yang tidak memandang siapa saja yang berada di
lingkungan kampus. Seluruh warga kampus bersangkutan, bahkan seorang
pengunjung yang datang ke kampus itu wajib mematuhi aturan yang mengikat yang
diadakan di kampus tersebut. Contoh dari dari aturan umum yang biasanya
diberlakukan di kampus adalah untuk menjaga kebersihan di setiap sudut kampus,
seperti untuk tidak membuang sampah di lingkungan manapun di kampus. Tata
tertib kehidupan di kampus biasanya juga mengikat tentang sikap, moral, dan
tindakan warga di dalamnya. Salah satu contohnya adalah untuk saling menghargai
dan menghormati satu sama lain agar di dalam kehidupan kampus yang
digolongkan sebagai salah satu tempat atau fasilitas umum yang terlibat di
dalamnya. Secara garis besar adalah agar satu sama lain di dalam kampus tidak
saling mengganggu. Tata tertib di kehidupan kampus dalam pelaksanaannya dapat
dilakukan tidak hanya saat berada di dalam kampus saja, tapi juga di luar kampus.
Misalnya saja, walaupun bukan di dalam kampus, tapi mahasiswa tidak
diperkenankan untuk terlibat dalam suatu tawuran yang kejadiannya di luar
lingkungan kampus.
Tata tertib sangat diperlukan di lingkungan kampus sebagai pengatur,
pengarah, dan memastikan tidak terjadinya singgungan antar warga di dalamnya.
Tata tertib diadakan agar setiap pribadi di dalamnya tidak berlaku semena-mena
dan mengganggu pribadi yang lainnya. Tata tertib kehidupan di kampus sebagai
salah satu tempat atau sarana umum biasanya juga bersangkutan dengan kehidupan
umum di luar kampus. Seperti contoh sebelumnya yang telah dituliskan, di luar
kampus pun, sebagai salah satu warga kampus yang bersangkutan, tetap harus
menjaga nama baik kampus dalam segala tindakan selama masih menjadi salah satu
bagian dari kampus tersebut. Pengadaan adanya tata tertib diharapkan dapat
menjaga segala sesuatu berlangsung dengan lancar, serta tidak mengganggu sistem
yang berjalan.
B. Jelaskan perilaku/sikap/ tindakan yang sebaiknya tidak dilakukan oleh mahasiswa
di kampus! Berikan minimal 10 contoh nyata yang saudara amati dan solusi yang
saudara tawarkan!
Tindakan di bawah ini sebaiknya tidak dilakukan oleh mahasiswa di
kampus karena pasti akan memberikan dampak yang negatif baik kepada
mahasiswa yang melakukan tindakan itu sendiri dan lingkungannya. Solusi yang
diberikan mengarah kepada adanya pencegahan tindakan yang tidak baik terjadi
dan pemberian sanksi bila terjadinya pelanggaran.
1. Merokok (adanya peringatan, display-display, penyediaan tempat khusus
merokok, dan sanksi pelanggaran seperti denda)
2. Penggunaan handphone berlebihan saat kegiatan belajar mengajar berlangsung
ataupun bermain kartu saat jam kosong (pemeriksaan ketat di semua ruangan
untuk bermain kartu saat jam kosong dan untuk pemakaian handphone
solusinya adalah adanya peringatan dan sanksi tegas)
3. Menitip absen (diabsen secara langsung oleh dosen bersangkutan atau
menggunakan alat pemindai yang lebih canggih)

4. Membuang sampah sembarangan (adanya peringatan, display-display,
penempatan banyak tempat sampah di banyak tempat, dan sanksi pelanggaran
seperti denda)
5. Merusak properti kampus (pemeriksaan properti sebelum dan sesudah kegiatan
belajar mengajar berlangsung, dan sanksi pelanggaran seperti denda)
6. Merusak/menghilangkan/mengambil properti lab (pemeriksaan properti lab
sebelum dan sesudah kegiatan lab berlangsung, dan sanksi pelanggaran seperti
denda)
7. Terlambat mengembalikan buku perpustakaan (adanya sanksi denda dan
dihubungkan dengan syarat kelulusan atau ujian)
8. Masuk jadwal kuliah terlambat (tindakan tegas bagi mahasiswa yang terlambat
datang seperti tidak diijinkan mengikuti kuliah)
9. Pacaran berlebihan (menempatkan kamera di berbagai sudut tempat dan sebuah
televisi besar yang dapat menampilkan apa yang disorot oleh semua kamera)
10. Memakai pakaian yang tidak pantas (adanya tindakan tegas bagi mahasiswa
yang melanggar seperti tidak diijinkan mengikuti kegiatan kampus)
C. Jelaskan perilaku/sikap/ tindakan yang seharusnya dilakukan oleh mahasiswa di
kampus! Berikan minimal 10 contoh!
Tindakan atau perilaku yang sebaiknya dilakukan mahasiswa di kampus
adalah kegiatan yang diharapkan dapat membangun karakter dan pribadi
mahasiswa sendiri dan yang pasti tidak mengganggu jalannya sistem kampus dan
pribadi orang lain. Bila tindakan-tindakan di bwah ini dilakukan diharapkan segala
sesuatu di dalam kampus dapat berlangsung dengan lancar.
1. Menjaga kebersihan kampus dengan membuang sampah pada tempatnya
2. Menjaga kesehatan lingkungan kampus seperti tidak merokok sembarangan
3. Berpakaian yang rapi dan layak
4. Berbicara, bersikap dan bertindak dengan sopan sebagaimana kaum terpelajar
5. Memelihara properti kampus dan lab
6. Masuk jadwal kuliah tepat waktu
7. Jujur dalam hal menjawab soal ujian
8. Menjaga buku perpustakaan yang dipinjam dan mengembalikan tepat waktu
9. Mendengarkan atau memperhatikan saat dosen mengajar dengan baik dan fokus
10. Mengisi waktu kosong dengan kegiatan yang lebih bermanfaat dan positif
D. Isilah checklist berikut dengan jujur!, jawablah dengan Ya atau tidak
No Pernyataan Ya Tidak
1. Saya selalu berpakaian yang pantas/ sesuai dan rapi setiap kali ke kampus (Y)
2. Saya selalu mengenakan sepatu setiap kali pergi ke kampus (Y)
3. Saya selalu datang tepat waktu ke ruangan kuliah (T)
4. Saya merasa bersalah bila datang terlambat di kelas (Y)
5. Saya kadang-kadang ngobrol dengan teman pada saat dosen mengajar (Y)
6. Saya selalu membuat catatan kuliah (Y)
7. Saya menyapa dosen yang mengajar di kelas saya (Y)
8. Saya mengenal semua dosen yang mengajar saya (Y)
9. Saya membuang sampah selalu pada tempatnya (Y)
10. Saya mengingatkan teman yang membuang sampah sembarangan (Y)

11. Saya mengatur kembali bangku di kelas setelah kuliah selesai (T)
12. Saya tidak merokok di dalam gedung/ ruangan (Y)
13. Saya di kampus pernah ditegur orang lain karena sikap/perilaku saya yang
tidak patut (T)
14. Saya pernah menegur mahasiswa lain yang melakukan tindakan tidak pantas di
kampus (Y)
15. Saya tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh mahsiswa lain di kampus,
sepenuhnya adalah tanggungjawab mereka (T)
16. Saya percaya pada kemampuan sendiri (Y)
17. Saya pernah nyontek pada saat ujian (T)
18. Saya pernah melakukan plagiat terhadap karya orang lain (T)
19. Saya memberikan kontribusi untuk perbaikan suasana akademik di lingkungan
kampus (Y)
20. Saya lebih senang bekerja sendiri daripada kerja kelompok (T)

