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I. Deskripsi 

Pengkaderan adalah sebuah sistem yang terdiri dari beberapa tahapan untuk 

menanamkan nilai moral dan peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di 

suatu organisasi guna mencapai tujuan bersama, dalam hal ini lembaga yang dimaksud 

adalah BEM FKM UNAIR khususnya dan FKM UNAIR pada umumnya. Sedangkan 

SDM disini adalah MABA FKM UNAIR 2011. 

Sistem pengkaderan 2011 ditujukan bagi mahsiswa baru FKM UNAIR angkatan 

2011. Sistem pengkaderan ini akan mengikat mahasiswa FKM UNAIR angkatan 2011 

sejak ditetapkan menjadi mahasiswa FKM UNAIR sampai mahasiswa tersebut lulus. 

Sistem pengkaderan dilaksanakan secara berkelanjutan dari tahun ke tahun dengan 

proses pembaharuan (upgrade) oleh setiap tim Steering Committee pada tiap tahun 

kepengurusan BEM FKM UNAIR. 

 

II. Tujuan 

Tujuan Umum 

Mengenalkan Mahasiswa Baru (MABA) pada kehidupan akademik dan 

kemahasiswaan kampus Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga, 

menemukan dan mengembangkan potensi akademik dan non akademik untuk 

membentuk mahasiswa Universitas Airlangga yang Excellent with Morallity. 

Tujuan Khusus 

1. Mengenalkan MABA pada kehidupan kampus, meliputi Universitas, Fakultas, seluruh 

civitas akademik dan alumni. 

2. Memberikan pemahaman dan kecintaan terhadap Fakultas Kesehatan Masyarakat. 

3. Mengarahkan MABA menjadi agent of change, iron stock dan moral force bagi 

almamater dan bangsa. 

4. Membentuk SDM yang memiliki keunggulan di bidang hard skill dan soft skill. 

5. Melibatkan dan memberdayakan MABA dalam kehidupan kampus (baik kegiatan 

akademik maupun non akademik sesuai dengan minat). 

6. Mengenalkan MABA pada kontribusi Pejuang Kesehatan setelah melewati masa 

pendidikan di perguruan tinggi. 

 

 

 

 



III. Alur Pengkaderan 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan: 

*   Pra BToPH ke samping untuk mahasiswa jurusan S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 

** Ospek Jurusan ke bawah untuk mahasiswa jurusan D3 Hyperkes 

 

IV. Tahapan Pengkaderan 2011 

Tahapan pengkaderan 2011 adalah sebagai berikut: 

1. Pengenalan, tahapan pengenalan diimplementasikan secara dominan pada pengaderan 

massal di Ospek Universitas dan Ospek Fakultas. Yang dikenalkan adalah: 

a. Universitas 

b. Fakultas (akademik, sarana prasarana, ormawa dan non-akademik) 

c. Civitas akademika (dosen, karyawan, mahasiswa) 

d. Alumni, dengan tujuan untuk mengetahui pentingnya peran alumni terhadap 

almamater FKM UNAIR 

2. Pemahaman 

a. Sense of belonging terhadapa FKM 

b. Penerapan keilmuan 
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c. Peningkatan soft skill ke-IKM-an bagi S1 dan Hyperkes dan K3 bagi D3 

d. Pemahaman kemampuan dan sumber daya angkatan  

3. Pembentukan 

a. Karakter mahasiswa (moral force, iron stok, agent of change) 

b. Tipe mahasiswa sesuai minat (ilmiah, organisatoris, non-akademik, seni serta 

olahraga, ataupun lain sebagainya) 

4. Pemberdayaan, tahapan pemberdayaan merupakan tahap selanjutnya dimana 

mahasiswa menunjukkan dedikasinya sesuai dengan arah pengembangan potensi diri 

dan organisasi yang ada. Dapat dilakukan dengan: 

a. Pembimbingan kepada MABA sesuai minat dan bakat 

b. Persiapan SDM untuk masuk ormawa, mengikuti ajang ilmiah maupun lomba-

lomba yang lain. 

c. Keikutsertaan dalam menjaga jati diri keilmuan kesehatan masyarakat  

Pemberdayaan ini akan dilakukan melalui program magang dalam 

kepengurusan BEM dan BLM FKM 2011 yang dapat dilakukan MABA dengan 

mengikuti kepanitiaan maupun kegiatan operasional BEM FKM. Yang selanjutnya 

akan ada evaluasi dan bentuk masukan terhadap kepengurusan BEM dan BLM 

selanjutnya untuk memanfaatkan SDM tersebut. 

 

V. Target Pengkaderan 2011 

Dari penjabaran di atas, diharapakan MABA FKM 2011 dapat menjadi kader-

kader yang berguna yang terangkum dalam tujuan khusus dari pengkaderan ini, sebagai 

berikut: 

1. Meningkatnya ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa (dengan segenap arti 

yang dikandungnya)  

2. Terjalinnya kebersamaan dan kekeluargaan di antara seluruh mahasiswa dengan 

dilandasi semangat keterbukaan dan kemitraan  

3. Terbentuk mahasiswa yang memiliki sikap kecendekiawanan dan integritas 

pribadi yang dilandasi kejujuran, kebenaran dan keadilan.  

4. Mahasiswa memiliki sikap kepemimpinan, keorganisasian dan kemampuan 

manajerial. 

5. Tumbuh dan berkembangnya rasa peka dan peduli terhadap masalah-masalah 

sosial kemasyarakatan.  

6. Meningkatkan penalaran, minat dan bakat dan kegemaran mahasiswa  



7. Terjalinnya hubungan dan kerjasama di bidang ilmiah dan keprofesian dengan 

organisasi sejenis, lembaga dan instansi pemerintah maupun  pemerintah 

swasta.  

 

VI. Ospek Fakultas 2011 

a. Deskripsi 

Ospek Fakultas merupakan lanjutan kegiatan pengkaderan setelah Ospek 

Universitas dan merupakan kegiatan pengkaderan awal di fakultas. Kegiatan 

dimana MABA dikenalkan dengan banyak hal tentang FKM UNAIR yang nantinya 

mereka akan terus dapat bekembang dan memberi yang terbaik di FKM UNAIR.  

Tahun 2011 Ospek Fakultas disebut SEHAT 2011 yang merupakan 

kepanjangan dari Semarak Orientasi Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Tahun 2011 

Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga. 

b. Tujuan 

Tujuan Umum 

1. Mengenalkan fakultas melalui wawasan wiyata mandala 

2. Mengenalkan system akademik dan kemahasiswaan  

3. Mengembangkan diri dan menumbuhkan soft skill  mahasiswa baru (soft skill 

ke-FKM-an maupun soft skill secara informal (minat dan bakat) 

4. Menumbuhkan rasa kepemilikan satu angkatan FKM UNAIR 2011 

Tujuan Khusus 

1. MABA mengetahui kawasan FKM UNAIR dan lingkungan sekitarnya serta 

fungsi dari semua area di kawasan FKM UNAIR 

2. MABA mengetahui aktivitas-aktivitas yang dapat dilakukan saat kuliah di 

FKM UNAIR ( baik aktivitas akademik maupun non-akademik ) 

3. MABA memahami pentingnya hard skill dan soft skill di tingkatan mahasiswa 

4. Adanya pembentukan mental sebagai mahasiswa yang excellent with morality 

5. Adanya sense of belonging sejak dini kepeda FKM UNAIR 

6. MABA memahami potensi diri sendiri dan angkatan dan dapat 

menjabarkannya dalam bentuk riil (follow up Ospek Fakultas). 

c. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan 

Lokasi : SEHAT 2011 dilaksanakan di lingkungan sekitar Universita 

Airlangga dan lingkungan lain yang memungkinkan untuk digunakan 

sesuai dengan konsep yang dibuat oleh OC SEHAT 2011. 



Waktu Pelaksanaan : SEHAT 2011 dilaksanakan pada hari dan tanggal 

menyesuaikan dengan jadwal yang ditetapkan oleh Kemahasiswaan 

Universitas Airlangga. 

d. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Pengkader pada SEHAT 2011 terdiri dari dua tim, yaitu: 

1) Steering Committee (SC) yang berjumlah 4 orang terdiri dari pengurus BEM 

FKM UNAIR 2011, dengan job description sebagai berikut: 

- Bertanggung jawab kepada Ketua dan Wakil Ketua BEM FKM UNAIR 

atas pengkaderan FKM UNAIR 2011 secara umum. 

- Membuat konsep pengkaderan 2011. 

- Membuat dan melakukan prosedur pemilihan Ketua dan Wakil Ketua 

Ospek Fakultas dan Ospek Jurusan (S1 dan D3) 

- Melakukan Open Recruitment bagi masing-masing kepanitiaan Ospek 

Fakultas dan Ospek Jurusan 

- Mengangkat, mengawasi, dan memberhentikan panitia Ospek Fakultas dan 

Ospek Jurusan apabila diperlukan. 

2) Operating Committee (OC) yang berjumlah 61 orang dengan job description 

sebagai berikut: 

Ketua Panitia (1 orang) 

- Mengkoordinir seluruh panitia SEHAT 2011 

- Berkoordinasi dengan pihak Dekanat, BEM, BLM FKM serta pihak lain 

yang terkait 

- Memutuskan permasalahan dalam tingkatan dan keadaan tertentu. 

Wakil Ketua Panitia (1 orang) 

- Mendampingi ketua panitia dalam rangkaian acara SEHAT 2011 

- Menggantikan tugas ketua panitia jika ketua panitia berhalangan 

menjalankan tugasnya 

Sekretaris (1 orang) 

- Mengurus segala macam kesekretariatan baik proposal, LPJ dan surat-

surat yang diperlukan. 

- Mencatat hasil rapat tertentu 

Bendahara (1 orang) 

- Bertanggung jawab mengelola keuangan yang berhubungan dengan 

kegiatan sehat 2011 



Sie Acara (5 orang) 

- Mengkoordinasikan semua sie yang berhubungan dengan kesuksesan 

jalannya acara SEHAT 2011 

- Membuat dan mengelola  acara SEHAT 2011 

Tim Pendamping Kelompok (15 orang) 

- Merencanakan, mengelola dan mengevaluasi penugasan peserta SEHAT 

2011 

- Menjaga kedisiplinan kelompok yang didampingi 

- Membina dan menumbuhkan jiwa pejuang kesehatan pada kelompok 

yang didampingi 

Sie Keamanan (6 orang) 

- Menjaga keamanan pada saat acara SEHAT 2011 berlangsung 

- Berkoordinasi dengan sie lain terlebih dalam hal menjaga keamanan saat 

peserta SEHAT 2011 mengerjakan penugasan 

Sie Medis (6 orang) 

- Menyediakan dan mengelola peralatan medis yang diperlukan 

sebagaimana mestinya. 

- Melakukan tindakan yang tepat dalam menghadapi panitia dan peserta 

yang sakit 

- Mengkoordinasikan sie dan pihak lain menangani masalah kesehatan 

peserta dan panitia SEHAT 2011 

Sie Publikasi, Dekorasi, dan Dokumentasi (4 orang) 

- Merencanakan dan mengelola media publikasi  SEHAT 2011 

- Mengelola dekorasi ruangan yang berkepentingan dengan kegiatan 

SEHAT 2011 

- Mendokumentasikan rangkaian kegiatan sehat 2011 mulai dari persiapan 

sampai dengan penutupan acara. 

Sie Konsumsi (4 orang) 

- Merencanakan, mengelola konsumsi peserta dan panitia selama acara 

SEHAT 2011 berlangsung. 

- Berkoordinasi dengan sie serta pihak lain yang berkaitan dengan 

konsumsi panitia maupun peserta. 

Sie Perlengkapan (10 orang) 



- Menyiapkan dan mengelola perlengkapan demi kelancaran kegiatan 

SEHAT 2011 

- Mengkoordinasikan sie lain serta pihak terkait dalam persiapan dan 

pengelolaan perlengkapan di kegiatan SEHAT 2011 

Sie Disiplin (7 orang) 

- Membuat peraturan teruntuk panitia dan peserta dengan kesepakatan 

bersama SC dan seluruh OC SEHAT 2011 

- Menegakkan peraturan dengan memberikan reward and  punishment 

bagi panitia maupun peserta 

- Berkoordinasi dengan sie maupun pihak terkait dalam pendisiplinan 

terutama sie acara dan PK dalam memberikan reward dan punishment 

bagi peserta SEHAT 2011. 

e. Muatan Nilai dan Norma yang Ditanamkan 

Nilai dan norma yang tersebut di bawah ini sekaligus menjadi acuan indikator 

keberhasilan dalam pelaksanaan SEHAT 2011 yang meliputi: 

1. Kedisiplinan 

a. ketepatan waktu 

b. ketaatan terhadap peraturan 

2. Kesehatan Masyarakat 

a. Paradigma sehat 

b. Pemahaman ke-FKM-an (7 departemen, civitas, peraturan, fasilitas dan 

lingkungan) 

c. Pengenalan ISMKMI dan Hyperker 

d. Prospek lulusan IKM dan Hyperkes 

3. Kemahasiswaan 

a. ORMAWA (BEM, BLM, UKM) 

b. Peran mahasiswa (Agent of Change. Moral Force dan Iron Stock) 

c. Budaya prestatif mahasiswa 

4. Kekompakan 

a. Solidaritas satu angkatan 

b. Empati 

5. Kekritisan 

a. Berani bicara kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan 

b. Peka terhadap keadaan 



c. Aktualisasi tindakan 

6. Moralitas 

a. Sopan santun 

b. Kejujuran dan integritas 

c. Kepemimpinan 

d. Spiritualitas 

e. Kepedulian terhadap sesama (masyarakat dan civitas) 

f. Konsep Teknis 

1. Mengenalkan fakultas melalui wawasan wiyata mandala 

Untuk mencapai tujuan ini dilakukan melalui pemberian beberapa materi yang 

disampaikan dalam bentuk seminar, penugasan dan observasi langsung. Materi 

yang disampaikan meliputi:  

- Sejarah, Visi dan Misi FKM 

- Sarana dan prasarana serta fasilitas yang ada di FKM 

- Penjelasan tentang 7 departemen FKM 

Maba diberi tugas mencari tahu sedetail mungkin departemen di FKM. 

Hasilnya tiap kelompok mencari jurnal minimal sesuai dengan 3 depatemen 

FKM dan dilombakan, indicator pemenang terbanyak dan tercepat 

pengumpulan tugas selama SEHAT 2011. 

2. Mengenalkan sistem akademik dan kemahasiswaan 

a. Penjelasan tentang sistem belajar mengajar dan perkuliahan di FKM 

Metode penyampaian dapat menggunakan ceramah dan diskusi dengan 

pemateri. Outputnya: Maba membuat kesimpulan tentang perbedaan 

konsep pengajaran di SMA dan perkuliahan, bagaiamana menjadi 

seorang mahasiswa (paradigma mahasiswa), dan what to do. Jadi Maba 

dapat memahami perbedaannya secara mandiri dan siap secara fisik dan 

mental menghadapi perbedaan tersebut. Selain itu dijelaskan tentang 

mata kuliah apa saja yang akan dihadapi untuh menempuh pendidikan 

sebagai SKM dan Ahli Madya Hyperkes. 

b. Penjelasan tentang syarat akademik mahasiswa FKM dan sosialisasi 

awal tentang beasiswa. 

Ada materi tentang syarat akademik mahasiswa seperti IPK, TOEFL, 

kegiatan yudisium dan hubungkan dengan syarat menerima beasiswa. 

Output: Maba membuat target pribadi dari IPK dan TOEFL beserta 



langkah pencapaian. Ini sebagai motivasi awal untuk peningkatan 

akademik mahasiswa FKM. Kalau memungkinkan, bisa dilakukan 

sharing dengan salah satu wisudawan terbaik FKM. 

c. Sosialisasi kegiatan / ajang akademik mahasiswa seperti PKM, 

Mawapres, PIM UNAIR dll. 

Sosialisasi berupa materi dan sharing langsung dengan mawapres dan 

pemenang PKM dan PIM. Diusahakan bagi Maba yang berminat bisa 

mendapatkan konsultasi dan bimbingan jika mereka butuh pada 

mahasiswa yang bersangkutan. Diusahakan ada pendataan terhadap 

minat maba terhadap ajang akademik tersebut. Hal ini paling tidak untuk 

mengetahui seberapa besar minat dari Maba sehingga  mempermudah 

pembinaan lebih lanjut. 

d. Pemahaman tentang FKM dan kompetensi SKM serta Ahli Madya 

Hyperkes. 

Sebaiknya diberi pre-test dan post-test. Pre-testnya per individu, setelah 

itu Maba melakukan FGD dgn moderator adalah PK masing-masing 

kelompok dengan topic apa yang diketahui tentang FKM dan 

kompetensi SKM serta Ahli Madya Hyperkes dalam waktu 30 menit. 

Lalu diberi materi dan post-test tiap kelompok dengan penugasan dengan 

materi yang sama dan dikumpulkan. Evaluasi dengan membandingkan 

hasil FGD dari pengamatan PK dan post-test dari tugas kelompok. 

e. Pengenalan ORMAWA di FKM (BEM dan BLM) 

Pengenalan ini dapat disampaikan dalam bentuk materi klasikal dan 

diskusi yang akan di follow up pada acara display ormawa yang 

dilakukan dalam rangkaian acara SEHAT 2011. 

3. Mengembangkan diri dan menumbuhkan soft skill  mahasiswa baru (soft skill 

ke-FKM-an maupun soft skill secara informal (minat dan bakat) 

Untuk mencapai tujuan ini dilakukan melalui bidang pengembangan diri dan 

bentuk kedisiplinan sebagai berikut: 

a. Pengembangan diri 

Dalam pembinaan melalui sarana Pandemi ini ada 4 poin utama yang 

dituju: 

1) Penanaman mindset Mahasiswa (Karakter Aktivis Berprestasi) 



2) Pengenalan Urgensi Soft skill (Disiplin diri, seni komunikasi dan 

public speaking, serta kepercayaan diri) 

3) Kerja tim 

4) Penanaman jiwa berke-Tuhan-an dan Keimanan 

Dalam pencapaian 4 poin tersebut maka dapat dilakukan dengan metode 

materi klasikal, simulasi, penugasan dan diskusi. 

 Pencapaian poin pertama diimplementasikan dengan 2 cara, yaitu: 

 Materi tentang “Menjadi Aktivis Berprestasi, Siapa Takut?”. Hal 

ini diharapakan menjadi tonggak bagi penanaman mindset aktivis 

di benak mahasiswa. Kisi-kisi materi seputar sekilas peran 

mahasiswa dan motivasi aktivis berprestasi. Setelah dari materi ini 

dapat di follow up dengan Round Table Discussion tentang 

“Karakter Mahasiswa Ideal” yang diciptakan masing-masing 

kelompok sendiri dan ditetapkan sebagai karakter masing-masing 

peserta kelompok dengan metode rapor semester. (Harapannya 

menjadi ketetapan angkatan pasca Round Table Discussion) 

 Melalui penugasan individu mencari artikel tentang “Mahasiswa 

dan Perannya” yang akan dipresentasikan di masing-masing 

kelompok disertai PK dan panitia sie lain. 

 Pencapaian poin kedua diimplementasikan dengan 4 cara: 

 Materi tentang “Motivasi Potensi dan Kepercayaan Diri” yang 

disampaikan melalui simulasi mengenali karakter diri serta diskusi 

antar kelompok tentang masing-masing potensi karakter. 

Dilanjutkan dengan informasi tentang apa yang bisa dilakukan 

oleh Maba ketika di FKM sesuai dengan potensi yang ia miliki. 

 Materi “Seni Komunikasi” yang disampaikan melalui outbond 

 Pemberian materi disiplin diri serta simulasi untuk menyusun 

jadwal harian serta Life Plan peserta (seperti Mengelola Hidup dan 

Merencanakan Masa Depan). Materi ini akan di follow up pasca 

Pandemi dengan memantau perkembangan Life Plan melalui 

kakak asuh, minimal selama 6 bulan. 

 Ada simulasi Public Speaking dengan system mengenalkan pribadi 

mereka dengan menggunakan slide terprogram di tiap kelompok 



serta mengenalkan kelompok mereka dengan metode yang sama 

serta melalui presentasi penugasan   

 Pencapaian poin ketiga diimplementasikan dengan 2 cara: 

 Sistem penugasan berkala dan berjangka waktu yang tidak 

membebani 

 Outbond atau game serta pembentukan rasa kepemilikan pada 

kelompok dengan membentuk kelompok sebagai Negara mini yang 

harus memiliki unsure Negara (Bendera, Lambang, Lagu 

Kebangsaan, Presiden dan Wapres, Struktur, Pembagian tugas 

struktur, Daerah kekuasaan, Karakter Negara) 

 Pencapaian poin keempat diimplementasikan dengan system kakak 

asuh (angkatan 2007 yang pernah menjadi panitia pengkaderan ataupun 

yang dipilih oleh SC), 1 kakak asuh untuk 2 atau 3 kelompok. Untuk 

pengembangan keimanan aka nada kerjasama dengan DAI dan DKK. 

Selain itu melalui adanya spiritual motivation tiap awal dan akhir 

pertemuan sekaligus mengecek tugas tiap harinya oleh PK dan Kakak 

Asuh* 

b. Kedisiplinan 

Untuk bentuk kedisiplinan diberikan melalui peraturan yang mengikat 

dengan system “Tahu, Paham dan Taati Peraturan. Maka Kamulah 

Mahasiswa.”(Sehingga jika mereka tidak atau belum tahu dan paham 

tentang peraturan, menjadi kewajiban panitia untuk menjelaskan sebelum 

menghukum). Semuanya dituangkan dalam kontrak terarah yang 

mencakup tujuan, esensi dan keutamaan kedisiplinan. Peraturan yang 

digunakan adalah peraturan yang disesuaikan dengan peraturan di Fakultas 

Kesehatan Masyarakat.  

4. Menumbuhkan rasa kepemilikan satu angkatan 

Hal ini dapat di follow up dengan kegiatan yang melibatkan satu angkatan. 

Kegiatan yang dirumuskan oleh angkatan itu sendiri dan memberi dampak 

pada lingkungan sekitar Kampus C UNAIR. 

 

 

 



VII. Program Magang Mahasiswa Baru 2011 

Progam magang diikuti oleh semua Mahasiswa baru FKM UNAIR 2011 di tiap 

departemen di BEM FKM UNAIR 2011 dan di BLM FKM UNAIR 2011. Kebijakan 

magang akan diatur oleh masing-masing BEM dan BLM. Program magang di 

departemen BEM FKM UNAIR 2011 didasarkan pada Standart Operating Procedure 

(SOP) Magang yang sudah disusun oleh Kaderisasi POSDAM (Pengembangan 

Organisasi dan Sumber Daya Manusia) BEM FKM UNAIR 2011. Berikut adalah SOP 

Magang MABA 2011: 

a. Definisi 

Adalah sebuah kegiatan keikutsertaan pada departemen di BEM FKM UNAIR 2011 

sebagai upaya perkenalan dan latihan mahasiswa baru tentang organisasi mahasiswa 

yang ada di fakultas sesuai dengan minat mahasiswa baru. 

b. Penerimaan Peserta Magang 

- Pencatatan dan pendaftaran peserta magang dilakukan pada Display Ormawa 

setelah Ospek Fakultas dengan mengisi formulir pendaftaran magang yang 

disiapkan oleh POSDAM BEM FKM UNAIR. 

- Setiap peserta magang hanya diperbolehkan untuk magang pada maksimal 2 

departemen (departemen/ departemen istimewa dan departemen khusus). 

- Waktu magang dilaksanakan sejak dilaksanakannya Display Ormawa sampai 

akhir kepengurusan BEM FKM 2011. 

c. Penilaian 

Penilaian kinerja peserta magang dilakukan oleh kepala departemen masing-masing 

mealui form yang disediakan oleh POSDAM BEM FKM UNAIR. Komponen 

penilaian peserta magang adalah sebagai berikut: 

a. Keaktifan 

b. Komitmen 

b. Tanggung Jawab 

c. Kreatifitas 

d. Follow Up 

Peserta magang diwajibkan mengikuti minimal satu kegiatan departeman yang 

bersangkutan dengan urutan prioritas sebagai berikut: 

1. sebagai panitia kegiatan 

2. sebagai pengurus CLUB 

3. sebagai peserta kegiatan departemen 



VIII. Program Kakak Asuh bagi Mahasiswa Baru 2011 

Kakak asuh terdiri dari 7-15 orang mahasiswa FKM UNAIR angkatan 2008 

atau 2009 yang pernah mengikuti kepanitiaan pengkaderan. Tim Kakak Asuh 

dikoordinir oleh salah satu coordinator yang ditunjuk oleh SC Pengkaderan untuk 

menjaga komitmen dan eksistensi anggota tim Kakak Asuh yang lain. 

Tugas dari kakak asuh adalah memantau rapor dan life plan yang sudah disusun 

oleh MABA, dalam melakukan tugasnya, kakak asuh akan dibantu oleh PK. Kakak 

asuh bekerja sejak awal MABA masuk sampai bulan Desember 2011 sebagai akhir 

evaluasi pengkaderan 2011 (yang akan dilaksanakan sampai masa kepengurusan BEM 

FKM 2011). Sehingga di akhir masa kepengurusan akan muncul nama MABA terbaik 

sebagai bentuk reward terhadap kerja keras mereka selama masa pengkaderan. 

Peran Kakak Asuh adalah membimbing dan mengarahkan mahasiswa baru 

mengenal kehidupan kampus serta membantu memberikan solusi terhadap 

permasalahan umum mahasiswa/ pribadi melalui forum informal ataupun secara 

personal. 

 

IX. Ospek Jurusan* 

A. Ospek Jurusan S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat 

B. Ospek Jurusan D3 Hyperkes 

 

*Konsep Ospek Jurusan akan menyusul dan segera dipublikasikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


