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Panduan Silaturahmi Mahasiswa Keguruan (SIMAK) Tahun 2017
STKIP PGRI Sumatera Barat
=====================================================
1. Dasar Pelaksanaan
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301)
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5336)
c. Statuta STKIP PGRI Sumatera Barat Tahun 2015
d. Surat Edaran Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor: 468/B/SE/2017 Tentang
Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru.
e. Surat Keputusan Ketua STKIP PGRI Sumatera Barat Nomor: 006/PAN-STKIP/PGRISB/2017 tentang Pengangkatan Panitia Simak Tahun 2017
2. Azas Pelaksanaan
Azas pelaksanaan pengenalan mahasiswa baru adalah azas keterbukaan, demokratis dan
humanis.
 Azas keterbukaan, artinya semua kegiatan pengenalan mahasiswa baru dilakukan secara
terbuka, baik dalam hal pembiayaan, materi/substansi kegiatan, berbagai informasi waktu
maupun tempat penyelenggaraan kegiatan.
 Azas demokratis,berarti semua kegiatan dilakukan dengan berdasarkan esetaraan semua
pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masingmasing pihak yang terlibat dalam
kegiatan penerimaan mahasiswa baru tersebut.
 Azas humanis, artinya kegiatan penerimaan mahasiswa baru dilakukan berdasarkan
kemanusiaan yang adil dan beradab, dan prinsip persaudaraan dan anti kekerasan
3. Tujuan
a. Tujuan Umum
Memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi
dengan lingkungan kampus, khususnya kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan
b. Tujuan Khusus
1. Mengenalkan arti pentingnya kesadaran berbangsa, bernegara, cinta tanah air,
lingkungan dan bermasyarakat.
2. Mengenalkan tata kelola perguruan tinggi, sistem pembelajaran dan kemahasiswaan
(kurikuler, ko dan ekstrakurikuler).
3. Memberikan gambaran tentang pentingnya pendidikan karakter khususnya nilai
integritas, moral, etika, kejujuran, kepedulian, tanggung jawab dan kedisiplinan dalam
kehidupan di kampus dan masyarakat.
4. Mendorong mahasiswa untuk proaktif beradaptasi, membentuk jejaring, menjalin
keakraban dan persahabatan antarmahasiswa, mengenal lebih dekat dengan
lingkungan kampus.
5. Memotivasi dan mendorong mahasiswa baru untuk memiliki rasa percaya diri yang
tinggi.
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4. Hasil yang Diharapkan
1. Meningkatnya kesadaran bernegara, berbangsa dan cinta tanah air dalam diri
mahasiswa baru.
2. Mahasiswa baru memahami arti pentingnya pendidikan yang akan ditempuhnya dan
pendidikan karakter bagi pembangunan bangsa serta mampu menerapkannya dalam
kehidupan sehari-hari.
3. Mahasiswa baru memahami dan mengenali lingkungan barunya, terutama organisasi
dan struktur perguruan tinggi, sistem pembelajaran dan kemahasiswaan.
4. Terciptanya persahabatan antar mahasiswa, pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Tempat Pelaksanaan
Simak Tahun 2017 diadakan di STKIP PGRI Convention Centre
Denah STKIP PGRI Convention Centre (SCC)
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6. Jadwal
Hari/Tanggal
Kamis
07 September 2017

Jum'at
08 September 2017

Jam
13:15 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 17:30
06:30 - 07:30
07:30 - 09:00
09:00 - 10:30

10:30 - 11:30
11:30 - 12:00
12:00 - 13:30
13:30 - 15:00

15:00 - 15:30
15:30 - 16:00
16:00 - 17:30
06:30 - 07:30
Sabtu
09 September 2017

07:30 - 09:00

09:00 - 10:30

10:30 - 12:30
12:30 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 16:30
16:30 - 17:00
17:00 - 17:30

Acara
Absensi *
Pengenalan DLM dan BEM
Pengenalan UKM dan Hima
ISHO
Lanjutan Pengenalan UKM dan Hima
Absensi *
Pembukaan
Sistim Pendidikan dan Cara Belajar di Perguruan Tinggi
a. General Education
b. Sistim Pendidikan Tinggi dan Kegiatan Akademik di Perguruan
Tinggi
c. Persiapan Penyesuaian Diri di Perguruan Tinggi
PGRI dan Perjuangan Guru di Indonesia
Pengenalan Pimpinan
ISHOMA
Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
a. Kehidupan berbangsa dan bernegara
b. Pembinaan Kesadaran Bela Negara
Penampilan Minat dan Bakat *
ISHO
Lanjutan Penampilan Minat dan Bakat *
Absensi *
Organisasi Kemahasiswaan, Motivasi, kiat sukses belajar
dan berprestasi
a. Organisasi dan kegiatan kemahasiswaan
b. Motivasi dan atau kiat sukses belajar dan berprestasi
dan prospek peluang kerja lulusan perguruan tinggi
Soft Skils Seorang Pendidik
a. Pengenalan nilai budaya, tata krama, dan etika keilmuan
b. Penanggulangan radikalisme, terorisme dan bahaya
penyalahgunaan narkoba, anti korupsi serta plagiarisme
Lanjutan Penampilan Minat dan Bakat *
ISHOMA
Lanjutan Penampilan Minat dan Bakat *
Penampilan Uda Uni *
ISHO
PENUTUPAN

7. Materi
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A. Wawasan Kebangsaan dan Bela Negara
a. Kehidupan berbangsa dan bernegara
Pemahaman tentang Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi negara, Bhineka
Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan
Bela Negara
b. Pembinaan Kesadaran Bela Negara
Sebagai bagian dari upaya membangun sistem pertahanan negara dan merupakan
upaya yang strategis dalam rangka menumbuhkan sikap dan prilaku setiap warga
negara yang teratur, menyeluruh, terpadu dan berlanjut dalam menunaikan hak dan
kewajibannya dalam upaya bela negara yang dilandasi cinta tanah air
B. Soft Skils Seorang Pendidik
a. Pengenalan nilai budaya, tata krama, dan etika keilmuan
b. Penanggulangan radikalisme, terorisme dan bahaya penyalahgunaan narkoba, anti
korupsi serta plagiarisme
C. PGRI dan Perjuangan Guru di Indonesia
D. Sistim Pendidikan dan Cara Belajar di Perguruan Tinggi
a. General Education
Pemahaman tentang General Education, suatu pengembangan konsep dan
pendekatan pembelajaran yang mempersiapkan 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 2
b. Sistem Pendidikan tinggi di Indonesia dan kegiatan akademik di perguruan tinggi
c. Persiapan Penyesuaian Diri di Perguruan Tinggi
E. Organisasi Kemahasiswaan, Motivasi, kiat sukses belajar dan berprestasi
a. Organisasi dan kegiatan kemahasiswaan
b. Motivasi dan atau kiat sukses belajar dan berprestasi dan prospek peluang kerja
lulusan perguruan tinggi
8. Peserta
Peserta Silaturahmi Mahasiswa Keguruan (Simak) tahun 2017 adalah mahasiswa baru STKIP
PGRI Sumatera barat Tahun 2017.
a. Kewajiban
1) Mengikuti seluruh rangkaian acara sesuai jadwal yang ditentukan panitia
2) Mematuhi semua ketentuan yang berlaku
3) Mengisi daftar hadir 3 kali sehari, yaitu pagi, siang dan sore
4) Memakai kokarde selama pelaksanaan Simak.
5) Pakaian:
 Memakai Kemeja putih lengan panjang dan celana dasar warna hitam pada hari
kamis dan Jum’at.
 Memakai baju simak pada hari Sabtu.
 Sepatu warna gelap
6) Selama SIMAK berlangsung, peserta berpakaian rapi, bersih, sopan, berambut pendek
dengan panjang 2 cm.
7) Membawa air minum, roti dan makanan ringan lainnya untuk keperluan sendiri
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8) Menunjukkan
surat
keterangan
dari
dokter
jika
mengidap
penyakit
berat/membahayakan.
9) Bagi yang mengidap penyakit khusus harus membawa obat untuk penyakit tersebut.
10) Bagi peserta yang tidak menggikuti kegiatan SIMAK Tahun 2017 maka di wajibkan
mengikuti kembali pada tahun 2018.
b. Larangan
1) Meninggalkan acara, menerima tamu, kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak
dengan izin panitia.
2) Menandatangani daftar hadir orang lain
3) Merokok selama kegiatan SIMAK
4) Membawa senjata tajam dan senjata lainnya yang dapat membahayakan orang lain.
5) Memakai perhiasan yang berlebihan dan menyolok pandangan
6) Membuat keributan atau bertingkah laku diluar batas kesopanan dan indisipliner
7) Membawa dan atau menggunakan minuman keras, narkoba atau obat terlarang lannya.
8) Memakai atribut di luar yang ditetapkan panitia selama SIMAK berlangsung.
9) Dilarang membawa kendaraan bermotor selama SIMAK
9. Panitia Mahasiswa
a. Kewajiban
1) Mematuhi dan menjalankan semua peraturan
2) Selama kegiatan berpakaian rapi, sopan dan pantas diharuskan memakai sepatu
(Memakai celana dasar dan tidak celana pensil atau jeans)
3) Memakai kokarde
4) Memakai Jacket Almamater
b. Larangan
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 Simak memakai pakain atau atribut diluar ketentuan yang berlaku
4) Melakukan Kegiatan Simak di luar jadwal dan lokasi kampus
5) Melakukan tindakan di luar ketentuan dan aturan yang ada
6) Memberikan atau meminjamkan kokarde dan atribut kepanitian kepada orang lain
7) Memakai pakaian dan perhiasan yang berlebihan dan mencolok pandangan
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 penyajiam materi
12) Mengumpulkan barang-barang berharga peserta seperti Perhiasan dan Handphone
10. Sanksi
a. Bentuk Pelanggaran
Bentuk pelanggaran dikategorikan atas pelanggaran berat dan ringan
1) Pelanggaran berat terdiri dari:
 Melakukan provokasi yang dapat menimbulkan benturan fisik dan perpecahan di
lingkungan mahasiswa.
 Melakukan pungutan, pemerasan dan intimidasi dalam bentuk apapun
 Melakukan Pelecehan yang merendahkan harkat dan martabat manusia seperti :
 Sujud dan merangkak di bawah kaki panitia dan senior
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 Mengucapkan Yel-yel kotor
 Menggunakan atribut yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan
 Melakukan tindak kekerasan fisik
 Melarang melakukan ibadah
 Membawa dan atau menggunakan minuman keras, narkoba dan obat terlarang
lainnya.
 Merusak fasilitas dan sarana kampus
 Mengumpulkan mahasiswa baru dan melakukan kegiatan di luar jadwal yang telah
di tetapkan.
2) Pelanggaran Ringan
 Melakukan penggeledahan
 Memakai pakaian yang mencolok pandangan
 Tidak melakukan kegiatan atau melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana
mestinya.
3) Sanksi
 Sanksi atas pelanggaran dapat berupa pemberhentian dan skorsing dalam waktu
tertentu bagi mahasiswa.
 Sanksi atas pelanggaran ringan dapat berupa teguran lisan maupun tertulis bagi
semua pelaku pelanggaran
4) Bentuk pelanggaran dan sanksi yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur
kemudian,sejauh ini tidak menyimpang dan bertentangan dengan tata tertib
5) Sanksi atas pelanggaran berat ini diputuskan oleh Pimpinan Institusi atau pejabat yang
di tunjuk atas usulan Komisi Disiplin.
Sanksi atas pelanggaran diputuskan dan dilaksanakan oleh komisi disiplin
b. Pengawasan dan Sanksi
1) Pengawasan
Tujuan pengawasan agar pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Pengawasan dilakukan oleh Komisi Disiplin yang terdiri atas Ketua Program Studi
selingkungan STKIP PGRI Sumatera Barat.
2) Sanksi
Semua bentuk pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan di atas dikenakan sanksi
sesuai dengan peraturan yang berlaku.
11. Penutup
Pada dasarnya pelaksanaan panduan SIMAK bagi mahasiswa baru merupakan salah satu
upaya proses percepatan adaptasi dari pembentukan pribadi mahasiswa yang utuh,
professional dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Panduan ini disampaikan kepada
seluruh pihak yang terkait untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan SIMAK Tahun 2017.
Padang, 04 September 2017
Panitia Simak 2017
Ketua,
Jarudin, MA, Ph.D

6

