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PENGANTAR 

 

Konservasi memililki peran strategis dalam upaya penyelamatan 

bumi dari kehancuran. Kebutralan dan kerakusan umat manusia dalam 

mengeksplorasi bumi menambah derita panjang bagi keseimbangan alam. 

Berbagai kerusakan moral dan sumber daya alam serta lingkungan 

membuat bumi makin ―gerah‖ untuk ditempati oleh umat manusia. 

Bencana alam, aneka ragam tindak kriminal hingga peperangan 

terus menjadi hiasan perjalanan bumi dalam penyangga lingkaran 

kehidupan. Jika hal ini dibiarkan, bumi akan benar-benar dalam kondisi 

kehancuran. Agar hal itu tidak terjadi, UNNES sebagai rumah ilmu 

pengembang peradaban, senantiasa melakukan upaya membangun 

peradaban umat manusia menjadi lebih baik. Salah satunya dengan 

meneguhkan diri sebagai universitas yang fokus pada konservasi. Tidak 

hanya lingkungan, konservasi yang dilakukan merupakan upaya 

komprehensif dan holistik. Seni dan budaya bahkan sampai nilai dan 

karakter menjadi bagian yang disasar dalam menjalankan konservasi di 

UNNES.  

Dalam menapaki tangga konservasi, UNNES terus melakukan 

redefinisi dan mengembangkan konservasi agar sesuai dengan perubahan 

dan tuntutan zaman. Hingga pada akhirnya UNNES membuat kristalisasi 

konservasi terdiri atas tiga pilar, yakni (1) nilai dan karakter, (2) seni dan 

budaya, dan (3) sumber daya alam dan lingkungan. Pilar nilai dan karakter 

bermuara pada pembentukan kampus berperadaban unggul. Pilar seni dan 

budaya bermuara pada kampus berbudaya luhur. Selanjutnya, pilar sumber 

daya alam dan lingkungan bermuara pada membentuk kampus hijau 

mandiri.  

Buku ini merupakan bagian ikhtiar UNNES dalam mewujudkan visi 

UNNES menjadi universitas berwawasan konservasi dan bereputasi 

internasional. Karena itu, saya mengucapkan selamat dan penghargaan 

setinggi-tinggi kepada tim penulis yang telah melakukan kajian mendalam 

dari tiap-tiap pilar. Semoga konservasi UNNES makin dikenal dan 

diimplementasikan oleh siapa pun dan masyarakat manapun. Selamat 

membaca. 

 

Semarang,    Desember 2017 

Rektor UNNES, 

 

 

Prof. Fathur Rokhman, M.Hum. 
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PRAKATA 

 

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah. Atas rahmat dan 

anugerah-Nya, kita dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang terhampar luas 

di jagat raya. Salah satunya ilmu pengetahuan itu dirangkum dalam bentuk 

buku ini.  

Rasa kasih sayang terhadap sesama dan alam dipatrikan dalam 

semangat konservasi selalu digelorakan dalam rangka penyelamatan bumi. 

Tanpa adanya pengetauhan dan kesadaran pribadi, penyelamatan bumi 

dalam bingkai konservasi akan cepat sirna. Seolah konservasi merupakan 

panggilan jiwa yang mendorong seluruh umat  manusia berjalan sesuai 

dengan fitrahnya, yakni menjadi kholifah di muka bumi. Tugas berat ini 

senantiasa akan mendapat terpaan badai yang membuat bumi dan alam 

sesisinya ini mengalami kerusakan. Tentu hal itu tidak kita inginkan 

bersama.  

UNNES sebagai universitas berwawasan konservasi memberikan 

langkah nyata dan cerdas dengan menempatkan konservasi menjadi 

branding yang tidak banyak dimiliki oleh perguruan tinggi di dunia. Ciri 

pembeda inilah makin meneguhkan jati diri UNNES sebagai institusi 

pendidikan tinggi yang memiliki tugas mulia dalam mendidik dan sekaligus 

menjaga tatanan alam menjadi seimbang.  

Untuk lebih mengenalkan marwah UNNES sebagai universitas 

berwawasan konservasi, buku ini menyajikan berbagai konsep, model, dan 

evaluasi implementasi konservasi. Pada bab I tersaji argumentasi pemilihan 

konservasi sebagai branding oleh UNNES. Bab II disajikan penjelasan 

mengenai pilar nilai dan karakter. Selanjutnya pilar II dan pilar III disajikan 

pada bab III dan BIV. Bab V berupa penutup. 

Harapan kami, semoga buku ini dapat memberikan pemahaman 

yang komprehensif bagi para pembaca. Kritikan dan masukan senantiasa 

kami harapkan untuk menyempurnakan buku ini. Selamat membaca. 

 

Semarang,   Desember 2017 

Tim penulis 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. KONSERVASI KEHIDUPAN KAMPUS UNNES 

Universitas Negeri Semarang (UNNES) lahir dari sejarah yang 

panjang sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan 

pendidikan bagi calon guru (Kursus B-I dan Kursus B-II). UNNES, 

sebagai sebuah universitas negeri, secara resmi didirikan pada 

tanggal 30 Maret 1965 melalui SK Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu 

Pengetahuan Nomor 40 Tahun 1965. Pada awal pendiriannya yang 

bernama IKIP Semarang itu terdiri atas Fakultas Ilmu Pendidikan, 

Fakultas Keguruan Sastra dan Seni, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas 

Keguruan Ilmu Eksakta, dan Fakultas Keguruan Teknik. Pada tahun 

1977 bertambah satu fakultas, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Keolahragaan melalui SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 42/0/77 tanggal 22 Februari 1977. Tugas utama UNNES 

adalah menyelenggarakan program kependidikan. Tugas utama itu 

merupakan konsekuensi logis dari kedudukan UNNES sebagai 

perubahan dari IKIP Semarang sebagaimana diatur dalam Keputusan 

Presiden Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan IKIP Semarang, 

Bandung dan Medan menjadi Universitas.  

Pada saat ini, UNNES memiliki delapan fakultas, yaitu (1) 

Fakultas Ilmu Pendidikan, (2) Fakultas Bahasa dan Seni, (3) Fakultas 

Ilmu Sosial, (4) Fakultas Matematika dan IPA, (5) Fakultas Teknik, (6) 

Fakultas Ilmu Keolahragaan, (7) Fakultas Ekonomi (didirikan pada 

tahun 2006), dan (8) Fakultas Hukum(didirikan pada tahun 2007). 

Berdirinya kedua fakultas baru itu, Fakultas Ekonomi dan Fakultas 

Hukum, merupakan jawaban atas permasalahan dan kebutuhan 

layanan pendidikan yang diperlukan masyarakat, sekaligus sebagai 

bukti kepercayaan Pemerintah kepada UNNES. Seiring dengan itu, 

UNNES berkomitmen untuk mengelola dan menyelenggarakan 

pendidikan yang bermutu, terencana, terarah, dan berkelanjutan di 

berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau 

olahraga. 

Sejak awal sampai sekarang, keberadaan UNNES merupakan 

wujud tanggung jawab masyarakat dalam mencerdaskan kehidupan 
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bangsa. Dalam statuta disebutkan bahwa dalam pelaksanaan 

Tridharma Perguruan Tinggi, UNNES mengembangkan pola berpikir 

berdasarkan wawasan kebangsaan, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai 

agama dan spiritual, nilai-nilai budaya bangsa, kelestarian sumber 

daya alam, serta kaidah ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan 

olahraga. Pola pikir ini menjadi landasan pengelolaan dan 

pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang bermutu dalam 

rangka memperkuat dan memantapkan citra dan jati diri dalam 

memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat dan pembangunan.  

Visi Universitas Negeri Semarang adalah ―Menjadi Universitas 

Berwawasan Konservasi dan Bereputasi Internasional‖. Visi ini 

sangat strategis dan menjadi acuan pokok dalam penyelenggaraan 

pendidikan, pelaksanaan penelitian, dan pengabdian kepada 

masyarakat, pengembangan good governance melalui penerapan 

manajemen mutu terpadu, dan pelaksanaan kerja sama institusiyang 

saling menguntungkan (mutualism symbiosis).  

Visi UNNES memiliki makna yang mendasar yang bersumber 

dari kata ―berwawasan konservasi dan  bereputasi internasional‖. 

Makna berwawasan konservasi adalah cara pandang dan sikap 

perilaku yang berorientasi pada prinsip konservasi (pengawetan, 

pemeliharaan, penjagaan, pelestarian, dan pengembangan) sumber 

daya alam dan nilai-nilai sosial budaya. UNNES dalam pelaksanaan 

Tridharma Perguruan Tinggi mengacu pada prinsip-prinsip 

konservasi (perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara 

lestari) sumber daya alam dan seni budaya, serta berwawasan ramah 

lingkungan. Dengan demikian, pengembangan UNNES sebagai 

universitas yang berwawasan konservasi mengandung sejumlah 

tujuan. Pertama, mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan 

pengelolaan sumber daya alam hayati dan eksosistem. Kedua, 

melindungi, mengawetkan, dan memanfaatkan sumber daya alam 

secara lestari di lingkungan UNNES dan sekitarnya melalui kegiatan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian bagi terciptanya 

keseimbangan ekosistem yang ada di dalamnya. Ketiga, 

menumbuhkan sikap mental, perilaku, yang bertanggungjawab dan 

peran serta seluruh warga UNNES dalam upaya konservasi keaneka 

ragaman hayati, dan pelestarian lingkungan serta seni dan budaya.  
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Khusus dalam penyelenggaraan pendidikan yang berwawasan 

konservasi, UNNES kemudian berketetapan mengembangkan nilai-

nilai inspiratif, humanis, peduli, inovatif, kreatif, sportif, jujur, dan adil. 

Kedelapan nilai tersebut menjadi penciri karakter lulusan. Untuk itu, 

setiap program studi mengembangkan kurikulum yang berbasis KKNI 

dan berwawasan konservasi. Selain mewarnai dharma pendidikan, 

dharma penelitian dan pengabdian pada masyarakat juga diarahkan 

pada makin teraplikasikannya nilai konservasi pada karya penelitian 

dan pengabdian sivitas akademika. Karya penelitian di jurnal 

bereputasi internasional dan mengembangkan jurnal-jurnal yang ada 

di UNNES menjadi jurnal-jurnal yang terindeks internasional.  

Bereputasi internasional bermakna universitas yang memiliki 

citra dan nama baik dalam pergaulan internasional serta menjadi 

rujukan dalam kegiatan tridarma perguruan tinggi di tingkat 

internasional. Visi menjadi universitas bereputasi internasional 

merupakan tekad UNNES untuk dikenal dan berprestasi bukan saja 

pada tingkat nasional tetapi dalam pergaulan internasional. Mejadi 

terkenal dan kemudian berprestasi tidak dapat dipisahkan. Untuk 

menjadi dikenal dalam pergaulan akademik seluruh sivitas 

akademika UNNES senantiasa dituntut untuk berpartisipasi atau 

terlibat dalam berbagai kegiatan dan kerjasama internasional. 

Kegiatan internasional yang dimaksud seperti seminar dan lomba, 

mendorong peningkatan publikasi, karya penelitian di jurnal 

bereputasi internasional dan mengembangkan jurnal-jurnal yang ada 

di UNNES menjadi jurnal-jurnal yang terindeks internasional. Kerja 

sama internasional antarperguruan tinggi di luar negeri 

memungkinkan para dosen melanjutkan studi di berbagai perguruan 

tinggi di berbagai negara. Berprinsip pada keseimbangan antara 

penguatan dan pembaruan, serta komitmen universitas berwawasan 

konservasi, UNNES yakin secara bertahap akan menjadi bagian dari 

universitas kelas dunia (world class university).  

Perwujudan kehidupan kampus konservasi UNNES ditunjukkan 

adanya pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar 

akademik, dan otonomi keilmuan yang berwawasan konservasi. 

Rektor mengupayakan dan menjamin setiap anggota sivitas 

akademika untuk melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan 

mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan 
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tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi 

yang dilandasi dengan norma dan kaidah keilmuan, serta prestasi 

akademik yang berwawasan nilai-nilai konservasi. Dalam 

melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, 

dan otonomi keilmuan, setiap anggota sivitas akademika 

mengupayakan agar kegiatan serta hasilnya dapat meningkatkan 

pelaksanaan kegiatan akademik. Kebebasan akademik dilaksanakan 

dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga melalui kegiatan 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara 

berkualitas dan bertanggung jawab yang tidak bertentangan dengan 

peraturan perundangan, serta berwawasan nilai-nilai konservasi yang 

ditetapkan dan dibangun oleh UNNES. Kebebasan mimbar akademik 

adalah bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan setiap 

anggota sivitas akademika untuk menyebarluaskan hasil penelitian 

dan menyampaikan pandangan akademik melalui kegiatan 

perkuliahan, ceramah, seminar, simposium, diskusi panel, ujian, dan 

kegiatan  ilmiah lain sesuai dengan kaidah keilmuan serta nilai-nilai 

konservasi UNNES. 

Konservasi adalah pelestarian atau perlindungan nilai-nilai 

kehidupan alam sealamiah-alamiahnya (Soule,1995). Tujuan 

konservasi bukan sekadar memahami saling ketergantungan 

manusia dengan alam, tapi mempromosikan sebuah hubungan yang 

sehat dan lestari bagi keduanya. Pemahaman sistem ekosistem, 

yakni hubungan timbal balik antara unsur-unsur hayati (organisme) 

dengan unsur nonhayati. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 

tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan 

bahwa ekosistem adalah tatanan unsur lingkungan hidup yang 

merupakan yang merupakan kesatuan utuh-menyeluruh yang saling 

mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan 

produktivitas lingkungan hidup, serta pelestarian fungsi lingkungan 

hidup adalah rangkaian upaya untuk memelihara kelangsungan daya 

dukung dan daya tampung lingkungan hidup. 

UNNES sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki 

identitas berwawasan konservasi. Artinya kampus UNNES sebagai 

lingkungan hidup bagi semua warga UNNES untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan identitas dirinya sebagai warga UNNES yang 
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berwawasan konservasi.Identitas adalah kerangka kerja untuk 

mengorganisasikan informasi tentang seseorang atau lembaga yang 

berupa karakteristik kepribadian yang melibatkan peran dan 

hubungan sosial, atau meletakan warga UNNES dalam kategori 

sosial kehidupan yang berwawasan konservasi. Identitas warga 

UNNES dialami secara internal maupun eksternal, yang menjadikan 

konsep diri atau pemahaman tentang siapa warga UNNES. 

Lingkungan tempat tinggal warga UNNES menjalankan aktivitasnya 

dalam keseharian membantu membentuk cara warga UNNES 

memahami diri selain juga cara kita dipahami. Lingkungan fisik, 

sosial, alam yang ada di UNNES berpengaruh besar ketika warga 

UNNES sedang mengembangkan pemahaman tentang dirinya 

berwawasan konservasi. Lingkungan UNNES sebagai tempat 

menyampaikan harapan bagi perilaku warga UNNES yang diinginkan 

untuk mewujudkan konservasi kehidupan kampus. 

Konservasi kehidupan kampus UNNES diwujudkan adanya 

kepedulian warga UNNES untuk memelihara dan 

mengimplementasikan nilai-nilai konservasi dalam kehidupan 

kesehariannya. Pemeliharaan nilai konservasi berkembang dalam 

konteks sosial, dalam sebuah hubungan interpersonal antar warga 

UNNES dan juga hubungan dengan pihak-pihak yang terkait dengan 

UNNES. Pemeliharaan berkaitan dengan tindakan atau kepedulian 

yang maknanya berkaitan dengan respon emosi, suatu sikap 

memperhatikan. Makna kepedulian memiliki aspek perilaku yang 

bersifat pribadi dalam hubungan personal.Pemeliharan dan 

implementasi nilai-nilai konservasi mengandung komponen kognitif, 

afektif, dan perilaku. 

 

B. PEMAHAMAN NILAI, SIKAP, DAN PERILAKU KONSERVASI 

Memahami nilai, sikap, dan perilaku konservasi adalah 

memahami bagaimana warga UNNES dipengaruhi oleh tatanan yang 

di dalamnya mereka menemukan dirinya sebagai individu dan 

sebagai warga UNNES yang dalam kehidupannya dibentuk oleh 

masyarakat terkait dengan lingkungan konservasi yang berdampak 

pada perilaku yang berwawasan konservasi. Penting untuk 

memahami mengapa warga UNNES berinteraksi dengan aspek-

aspek konservasi nilai dan karakter, konservasi seni dan budaya, dan 
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konservasi sumber daya alam dan lingkungan UNNES, yang 

merupakan proporsi yang signifikan dari nilai, sikap dan perilaku 

warga UNNES terjadi dalam tatanan yang secara langsung di 

lingkungan alam UNNES. Hal ini dilakukan dalam upaya memajukan 

kesejahteraan mental warga UNNES yang mensyaratkan kesadaran 

akan betapa pentingnya hubungan warga UNNES dengan lingkungan 

konservasi kehidupan kampus UNNES sebagai rumah ilmu. 

Sebagai warga UNNES dalam rangka mewujudkan nilai-nilai 

konservasi yang menjadi visi UNNES harus mempunyai pemahaman 

tentang nilai, sikap, dan perilaku konservasi sebagai acuan dasar 

dalam menjalani kehidupan yang dijunjung tinggi oleh lembaga 

UNNES dalam rangka membangun pribadi yang mulia dan beradab. 

 

1. Nilai Konservasi 

Nilai atau value (bahasa Inggris) atau valere (bahasa Latin) 

berarti berguna, mampu akan, berdaya, berlaku, dan kuat. Nilai 

adalah kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, 

diinginkan, berguna, dihargai, atau dapat menjadi obyek kepentingan. 

Kenapa nilai penting dalam kehidupan bermasyarakat dan 

bagaimana nilai manusia, dengan dimiliki oleh seseorang. Karena, 

keberadaan ―nilai‖ memberikan pedoman umum bagi perilaku 

manusia dalam berbagai kehidupan. Clyton & Myers (2009) 

menyatakan bahwa nilai biasanya didefinisikan sebagai preferensi 

umum bagi kondisi akhir atau cara bertindak; berfungsi sebagai 

tujuan yang bisa diterapkan di konteks yang berbeda-beda; 

melandasi sikap, pilihan dan perilaku yang lebih spesifik. Orang bisa 

menilai, contohnya, keindahan, kedamaian atau kenyamanan di 

tempat-tempat dengan kadar yang berbeda-beda. 

Nilai ditinjau secara psikologis, nilai dapat berarti kepuasan dan 

kenikmatan. Nilai ditinjau dari konsepsi sosial, nilai merupakan objek 

dari cita atau tujuan yang disepakati masyarakat bersama. Nilai 

menurut konsepsi metafisika, nilai terdapat dalam kekonkretan 

eksistensi yang nyata dan religius mengaitkan nilai dengan 

kepercayaan pada keselamatan dunia dan akhirat. Bagus (2002) 

menyatakan bahwa nilai ditinjau dari segi harkat adalah kualitas 

suatu hal yang menjadikan hal itu dapat disukai, diinginkan, berguna, 

atau dapat menjadi objek kepentingan; nilai ditinjau dari segi 
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keistimewaan adalah apa yang dihargai,dinilai tinggi atau dihargai 

sebagai sesuatu kebaikan. Allport (1964) nilai adalah keyakinan yang 

membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Bagi Allport, 

nilai terjadi pada wilayah psikologis yang disebut keyakinan. Seperti 

ahli psikologi pada umumnya, keyakinan ditempatkan sebagai 

wilayah psikologis yang lebih tinggi dari wilayah lainnya seperti 

hasrat, motif, sikap, keinginan, dan kebutuhan. Karena itu, keputusan 

benar-salah, baik-buruk, indah-tidak indah berada pada wilayah ini 

merupakan hasil dari serentetan proses psikologis yang kemudian 

mengarahkan seseorang pada tindakan dan perbuatan yang sesuai 

dengan nilai pilihannya. 

Menurut pandangan relativisme (1) nilai bersifat relatif karena 

berhubungan dengan preferensi (sikap, keinginan, ketidaksukaan, 

perasaan, selera, kecenderungan, dan sebagainya) baik secara 

sosial dan pribadi, yang dikondisikan oleh lingkungan, 

kebudayaan,atau keturunan; (2) nilai berbeda dari  suatu kebudayaan 

ke kebudayaan lainnya; (3) penilaian seperti benar/salah, baik/buruk, 

tepat/tidak tepat, tidak dapat diterapkan padanya; dan (4) tidak ada, 

dan tidak dapat ada nilai-nilai universal, mutlak dan objektif manapun 

yang dapat diterapkan pada semua orang pada segala waktu.  

Pandangan objektivitas menyatakan bahwa nilai-nilai seperti 

kebaikan, kebenaran, keindahan, ada dalam dunia nyata dan dapat 

ditemukan sebagai entitas-entitas, kualitas-kualitas, atau hubungan 

nyata, dalam bentuk (rupa) yang sama sebagaimana kita dapat 

menemukan objek-objek, kualitas-kualitas, atau hubungan-hubungan 

seperti meja, merah. Teori objektivitas nilai adalah pandangan yang 

menyatakan bahwa nilai-nilai adalah objektif dalam arti bahwa nilai-

nilai itu dapat didukung oleh argumentasi cermat dan rasional 

konsisten sebagai yang terbaik dalam situasi itu. Pandangan 

subyektivitas nilai bahwa nilai-nilai seperti kebaikan, kebenaran, 

keindahan, tidak ada dalam dunia real objektif tetapi merupakan 

perasaan-perasaan, sikap-sikap pribadi,dan merupakan penafsiran 

atas kenyataan. 

Pandangan progresivisme di bidang aksiologi nilai timbul 

karena manusia mempunyai bahasa, menjadi mungkin adanya saling 

hubungan. Masyarakat menjadi wadah timbulnya nilai-nilai. Bahasa 

adalah sarana ekspresi berasal dari dorongan, kehendak, perasaan, 
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kecerdasan dari individu-individu. Nilai itu benar atau tidak benar, 

baik atau buruk apabila menunjukkan persesuaian dengan hasil 

pengujian yang dialami manusia dalam pergaulan. Pada hakikat 

semua orang bernilai sama sebagai manusia, maka tuntuan yang 

paling mendasar adalah keadilan dan perlakuan yang sama terhadap 

semua terhadap semua dalam situasi yang sama. Pengetahuan yang 

mengandung nilai diperoleh secara langsung melalui pengalaman 

dan kontak dengan segala realitas dalam lingkungan, atau diperoleh 

langsung melalui catatan-catatan. Pengetahuan harus disesuaikan 

dan dimodifikasi dengan realitas baru di dalam lingkungan. 

Rokeach (1979) menyatakan bahwa nilai adalah suatu 

keyakinan yang relatif stabil tentang model-model perilaku spesifik 

yang diinginkan dan keadaan akhir eksistensi yang lebih diinginkan 

secara pribadi atau sosial daripada model perilaku atau keadaan 

akhir eksistensi yang berlawanan atau sebaliknya. Nilai sebagai salah 

satu unsur pembentukan orientasi budaya, nilai melibatkan konsep 

budaya yang menganggap sesuatu itu sebagai baik atau buruk 

,benar atau salah, adil atau tidak adil,cantik atau jelek,bersih atau 

kotor,berharga atau tidak berharga, cocok atau tidak,dan baik atau 

kejam. Nilai menduduki posisi di tengah-tengah, diantara kebudayaan 

sebagai anteseden dan perilaku manusia sebagai konsekuensi. 

Karena posisinya yang sentral inilah, maka nilai dapat dilihat sebagai 

variabel bebas dan variabel terikat. Sebagai variabel bebas terhadap 

perilaku manusia, nilai sama fungsi psikisnya seperti sikap, 

kebutuhan-kebutuhan dan sebagainya yang mempunyai dampak luas 

terhadap hampir semua aspek perilaku manusia dalam konteks 

sosialnya. Sebagai variabel terikat terhadap pengaruh-pengaruh 

sosial budaya dari masyarakat yang dihuni, yang merupakan hasil 

pembentukan dari faktor-faktor kebudayaan, pranata dan pribadi-

pribadi dalam masyarakat tersebut selama hidupnya. 

Nilai adalah sesuatu yang dijunjung tinggi, yang mewarnai dan 

menjiwai tindakan seseorang. Nilai itu lebih dari sekedar keyakinan, 

nilai selalu menyangkut tindakan. Nilai seseorang diukur melalui 

tindakan, oleh sebab itu etika menyangkut nilai. Nilai dapat dianggap 

sebagai ―keharusan-keharusan‖ suatu cita yang menjadi dasar bagi 

keputusan-keputusan yang diambil. Nilai-nilai itu merupakan bagian 

kenyataan yang tidak dapat dipisahkan atau diabadikan. Setiap orang 
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bertingkah laku sesuai dengan seperangkat nilai-nilai, baik nilai-nilai 

yang sudah merupakan hasil pemikiran dan tertulis maupun yang 

belum. 

 Nilai biasanya didefinisikan sebagai preferensi umum bagi 

kondisi akhir atau cara bertindak; berfungsi sebagai tujuan yang bisa 

diterapkan di konteks yang berbeda-beda; melandasi sikap, pilihan 

dan perilaku yang lebih spesifik. Jadi atas dasar apakah warga 

UNNES memiliki nilai konservasi sebagai dasar untuk bersikap dan 

berperilaku dalam kehidupan keseharian. Nilai konservasi meliputi 

nilai karakter, nilai seni dan budaya, dan nilai sumber daya alam dan 

lingkungan. 

Konservasi nilai-nilai dan karakter meliputi nilai inspiratif, nilai 

humanis, nilai peduli, nilai inovatif, nilai sportif, nilai kreatif, nilai 

kreatif, nilai kejujuran, dan nilai keadilan. Konservasi nilai seni dan 

budaya  meliputi budaya seni tari tradisional, seni pertunjukan 

tradisional, seni musik tradisional, seni kriya tradisional, bahasa 

daerah, budaya religi, budaya tradisional, olahraga tradisional. 

Konservasi nilai sumberdaya alam dan lingkungan meliputi 

sumberdaya alam,interaksi manusia dengan alam, dan lingkungan 

hidup. 

 

2. Sikap konservasi 

Sikap adalah keadaan mental dan saraf dari kesiapan yang 

diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau 

terarah kepada respon individu pada semua obyek dan situasi yang 

berkaitan dengannya (Allport,1964). Sikap digambarkan sebagai 

kesiapan untuk menanggapi dengan cara tertentu dan menekankan 

implikasi perilakunya. Myers (2010) menyatakan bahwa sikap adalah 

suatu reaksi yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap 

sesuatu atau seseorang (seringkali berakar pada kepercayaan 

seseorang dan muncul dalam perasaan atau perilaku seseorang). 

Clayton & Myers (2009) menyatakan bahwa sikap adalah 

reaksi-reaksi evaluatif terhadap obyek atau perilaku yang didasarkan 

pada keyakinan tentang objek-objek atau perilaku-perilaku tersebut. 

Dalam teori psikologi sosial, sikap muncul dari nilai-nilai umum dan 

keyakinan-keyakinan primitif, dan merupakan indikator-indikator 

langsung dari perlakuan. Sikap berfungsi untuk meringkaskan dan 
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mengintegrasikan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan kita saat 

mereka diterapkan saat tertentu. 

Ketika para psikolog sosial berbicara tentang sikap seseorang, 

mereka merujuk pada kepercayaan dan perasaan yang terkait 

dengan seseorang atau sesuatu kejadian dan merujuk pada suatu 

tendensi perilaku sebagai hasilnya.Secara bersamaan reaksi 

evaluatif yang menyenangkan atau tidak menyenangkan terhadap 

sesuatu sering kali berakar pada kepercayaan yang muncul dalam 

perasaan dan kehendak untuk bertindak (Myers,2010). Sikap 

dipandang oleh psikologi sebagai sebuah konstruk hipotetical, 

meskipun tidak dapat dilihat dan diraba, namun sebuah sikap dapat 

kita kaji keberadaannya. Sebuah sikap merupakan predisposisi 

individu untuk berperilaku dengan cara yang khusus untuk merespon 

sesuatu di luar dirinya.  

Sears (1985) menjelaskan bahwa sikap terdiri atas tiga 

komponen, yaitu:  (1) komponen kognitif, yaitu keyakinan seseorang 

mengenai objek tersebut yang bersifat evaluatif yang melibatkan 

diberikannya kualitas disukai tidak disukai, diperlukan atau tidak 

diperlukan, baik atau buruk terhadap obyek; (2) komponen perasaan, 

yaitu dalam suatu sikap berkenaan dengan emosi yang berkaitan 

dengan objek tersebut. Objek tersebut dirasakan sebagai hal yang 

menyenangkan atau tidak menyenangkan, disukai atau tidak disukai; 

dan (3) komponen kecenderungan tindakan, yaitu dalam suatu sikap 

mencakup semua kesiapan perilaku yang berkaitan dengan sikap. 

Jika seseorang bersikap positif terhadap objek tertentu, ia akan 

cenderung membantu atau memuji atau mendukung objek tersebut, 

dan sebaliknya jika ia bersikap negatif, ia akan cenderung untuk 

mengganggu, menghukum, atau merusak objek tersebut. 

Pengetahuan dan sikap penilaian jangka panjang terhadap 

konservasi adalah resep penting dari kebajikan kerendahan hati. 

Throop dan Purdom (2002) mengaplikasikan kebajikan ini di 

argumentasi mereka bahwa kerendahan hati, pembatasan diri dan 

altruisme mestinya memberi tahu pikiran kita cara bersikap terhadap 

alam terbuka, dan membuat kita bersemangat untuk memulihkan 

kerusakannya. Khususnya kerendahan hati membimbing kita 

meninggikan kebebasan alam sebagai kriteria kuncinya, dan 



11 
 

mendorong kita mengejar nilai-nilai egosentris lebih daripada sekadar 

antroposentrisme sebagai tujuan dari pengelolaan bumi. 

Apakah kebajikan-kebajikan lingkungan hidup di UNNES  

sebagai lingkungan yang sarat dengan nilai-nilai konservasi  efektif 

bergantung kepada pertanyaan empiris tentang apakah itu tertuang 

sebagai konsensus warga UNNES. Konsensus tersebut bisa 

ditemukan baik di warga UNNES secara luas ,maupun di dalam 

warga UNNES terbatas yang memiliki serangkaian keyakinan yang 

sama, untuk itu perlu kita cari buktinya dalam bentuk pemahaman 

nilai,sikap dan perilakunya. 

Kita menyadari bahwa konteks sikap terhadap lingkungan 

konservasi UNNES berbeda berdasarkan kelompok gender, etnis, 

dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa UNNES. Dengan kata 

lain ekspresi perilaku suatu sikap berbeda menurut konteks sosial 

dan kontrol perilakunya. Salah satu dimensi budaya yang sering 

dipelajari dalam riset psikologi adalah pemilahan antara budaya 

individuali dan kolektivis (Markus & Kitayama,1991). Budaya 

individulistis melihat sosok diri sebagai hal yang independen, 

membedakan tujuan pribadi dari tujuan komunal, dan berfokus pada 

kemanfaatan untuk diri pribadi. Budaya kolektivis melihat sesosok diri 

saling bergantung dengan yang lain, yakin bahwa tujuan pribadi dan 

komunal bisa berjalan bersama, dan menitikberatkan norma-norma 

dan kewajiban antar-pribadi. Sering dikatakan nilai kolektivis lebih 

cocok dengan lingkungan dari pada nilai individualistis. 

Seperangkat kondisi penting yang mempengaruhi konsistensi 

sikap seseorang adalah apakah sikap itu merupakan sikap yang kuat 

dan jelas. Ketidakkonsistenan justru timbul dari sikap lemah dan 

ambivalen. Sikap individu dapat diperkuat dengan pengalaman 

langsung di masa lalu berkaitan dengan suatu masalah. Sumber 

kekuatan sikap adalah adanya kepentingan tetap atau kepentingan 

diri sendiri dalam suatu masalah. Misalnya legalitas warga UNNES 

untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dalam konteks visi 

UNNES berwawasan konservasi. Kekuatan hubungan sikap-perilaku 

warga UNNES terkait dengan wawasan konservasi  sebagian 

bergantung  pada sikap orang yang menjadi kuat. 
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3. Perilaku konservasi 

Sebelum membahas perilaku konservasi terlebih dahulu kita 

dipahami apa yang dimaksud perilaku? Banyak sinonim yang umum 

digunakan untuk istilah ―perilaku‖ yaitu ‗aktivitas‘ ‗tindakan‘, 

‗performa‘, ‗aksi‘, ‘perbuatan, ‘respons‘ dan ‗reaksi. Pada esensinya, 

perilaku (behavior) adalah apa pun yang dikatakan atau dilakukan 

seseorang. Secara teknis, perilaku adalah apa pun aktivitas otot, 

kelenjar atau aktivitas di sebuah organisme (Martin & Pear, 2015). 

Perilaku dalam pengertian luas adalah sebagai manifestasi hidup 

yang terwujud sebagai hasil interaski dengan lingkungannya. Perilaku 

individu bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri terlepas dari 

yang lain, melainkan perilaku individu selalu mempunyai latar 

belakang tertentu dan senantisasa terarah pada tujuan tertentu, serta 

memiliki keterkaitan dengan lingkungan. Pada esensinya perilaku 

(behavior) adalah apa pun yang dikatakan atau dilakukan seseorang. 

Secara teknis perilaku adalah apapun aktivitas otot, kelenjar atau 

aktivitas di sebuah organisme. 

Perilaku manusia meliputi perilaku motorik, perilaku kognitif, 

perilaku konatif, dan perilaku afektif. Perilaku motorik adalah segala 

perilaku individu yang diwujudkan dalam bentuk gerakan atau 

perbuatan jasmaniah seperti berjalan, berlari, duduk, melompok, 

menari, menulis dan sebagainya. Perilaku kognitif merupakan 

perilaku yang berhubungan dengan bagaimana individu mengenali 

alam lingkungan sekitar, yaitu dalam bentuk pengindraan, 

pengamatan, mengingat, imajinasi, dan berpikir. Perilaku konatif 

adalah perilaku yang berkenaan dengan dorongan dari dalam untuk 

melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan atau kehidupan individu. 

Perilaku afektif merupakan perilaku yang mengandung atau 

manifestasi perasaan atau emosi yang bersumber dari keadaan atau 

getaran dalam diri sebagai reaksi terhadap rangsangan tertentu. 

Sikap akan menentukan perilaku warga UNNES dalam 

kehidupannya yang berwawasan konservasi. Sejauh mana,dan 

dalam kondisi seperti apa,sikap dari hati warga UNNES mendorong 

tindakan atau berperilaku konservasi? Mengapa para psikolog sosial 

pada awalnya terkejut oleh suatu koneksi yang sepertinya kecil 

antara sikap dan tindakan?  Pengetahuan mengenai kekuatan yang 

mungkin dimiliki oleh sikap muncul ketika psikolog sosial Allan Wicker 
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(1969) mengulas  beberapa penelitian yang mencakup beraneka 

ragam orang,sikap dan perilaku. Wicker menawarkan kesimpulan 

yang mengejutkan : sikap yang diekspresikan oleh seseorang tidak 

terlalu memprediksikan keragaman perilaku yang mereka munculkan 

(Myers, 2010). Mengapa perilaku  dan sikap yang diekspresikan 

seseorang terlihat berbeda, karena keduanya tergantung pada 

berbagai pengaruh baik pengaruh dari dalam maupun dari luar. Sikap 

memprediksikan perilaku konservasi warga UNNES ketika pengaruh-

pengaruh ini bersifat minimal, ketika sikap konservasi tersebut 

spesifik terhadap perilaku konservasi, dan ketika sikap konservasi 

tersebut cukup kuat dan teguh. 

Teori kognitif-sosial menyatakan bahwa perilaku bukan hanya 

dibentuk oleh faktor lingkungan, seperti imbalan dan hukuman, 

melainkan juga oleh faktor kognitif, seperti nilai-nilai yang dilekatkan 

ada benda atau tujuan yang berlainan dan harapan terkait hasil 

perilaku (Nevid, 2017). Sedangkan teori perilaku terencana (theory of 

planned behavior) menjelaskan bahwa perilaku adalah sebuah fungsi 

yang selain separuhnya berupa sikap-sikap yang mencolok mata, 

namun separuhnya lagi dibentuk oleh banyak faktor lain. Sikap lebih 

mempengaruhi perilaku ketika sikap kuat, biasanya dengan 

mendasarkan diri pada pengalaman pribadi yang mencolok. Bahkan 

sikap terhadap konservasi yang dipegang kuat akan menjadi perilaku 

yang efektif saat relevansinya jelas, dan  juga dapat menjadi perilaku 

tidak efektif saat relevansi tidak jelas. Oleh karena itu dukungan 

lingkungan hidup terlibat di dalam perilaku yang melestarikan saat 

pengaruh lingkungan bagi perilaku-perilaku yang melestarikan itu 

jelas.  

Nilai akan menentukan perilaku warga UNNES dalam 

kehidupannya yang berwawasan konservasi, hal ini karena nilai 

mempengaruhi keyakinan atau pandangan dunia tentang lingkungan, 

yang pada gilirannya akan mempengaruhi keyakinan tentang 

konsekuensi-konsekuensi dari perubahan lingkungan hidup warga 

UNNES bagi objek-objek yang bernilai konservasi sebagaimana 

kemampuan dan trasa anggung jawab untuk berperilaku, yang 

kemudian mempengaruhi norma-norma kehidupan pribadi warga 

UNNES terkait dengan norma-norma konservasi kehidupan kampus 

UNNES. 
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Nilai, sikap, dan perilaku konservasi warga UNNES akan 

membentuk warga UNNES memiliki kewajiban moral dalam konteks 

ketergantungan regulasi sosial yang berkaitan dengan visi UNNES 

berwawasan konservasi. Warga UNNES harus menerapkan prinsip-

prinsip moral dalam konteks sosial lingkungan UNNES yang 

berwawasan konservasi. Nilai moral akan dimiliki oleh warga UNNES 

sebagai aturan perilaku yang benar yang mencerminkan cita-cita 

yang dihargai yang memandu perilaku konservasi warga UNNES. 

Nilai-nilai moral konservasi dipelajari, dihayati, dan dinyatakan dalam 

kelompok dan hubungan dalam konteks komunitas warga UNNES 

dan masyarakat lebih luas. Nilai-nilai moral konservasi akan 

membentuk warga UNNES memiliki moralitas konservasi sebagai 

rujukan dalam kehidupan kampus UNNES. 

Moralitas adalah sistem nilai tentang bagaimana kita harus 

hidup secara baik sebagai warga UNNES dalam lingkungan kampus 

konservasi. Moralitas adalah aspek yang paling banyak meresapi 

hidup manusia dalam hal ini adalah warga UNNES dan sebuah 

elemen yang signifikan bagi sikap maupun perilaku terhadap 

lingkungan alamiah yang berwawasan konservasi. 

Warga UNNES yang hidup dalam lingkungan konservasi harus 

dapat memandu kehidupannya dengan baik hubungan saling 

ketergantungan antara warga UNNES dengan lingkungan alam 

konservasi yang mengangkat warga UNNES menuju penilaian moral 

konservasi yang lebih tinggi dari warga di luar UNNES. Warga 

UNNES sebagai mahluk bermoral, oleh karena itu selayaknya 

kapasitas dalam perilaku moral terkait dengan wawasan konservasi 

membuat UNNES memiliki optimisme dalam mewujudkan visi 

UNNES berwawasan konservasi. 

 

C. PENTINGNYA KONSERVASI BAGI KEHIDUPAN KAMPUS 

UNNES adalah lembaga pendidikan tinggi yang dalam 

pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi berdasarkan visi menjadi 

universitas berwawasan konservasi dan bereputasi internasional. 

Universitas berwawasan konservasi adalah universitas yang dalam 

pelaksanaan tridharma perguruan tinggi mengacu pada prinsip 

prinsip konservasi (perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan 

secara lestari) sumber daya alam dan seni budaya, serta 
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berwawasan ramah lingkungan. Lebih lanjut dalam statuta UNNES 

disebutkan bahwa salah satu tujuan UNNES adalah mewujudkan 

kebudayaan unggul dalam pendidikan melalui upaya pelestarian dan 

pengembangan nilai, pengetahuan, dan keyakinan berwawasan 

konservasi. Oleh karena konservasi dalam kehidupan kampus 

penting untuk diwujudkan dalam upaya mewujudkan visi dan tujuan 

yang akan dicapai oleh UNNES. 

Tentu saja warga UNNES harus memiliki motif yang 

membentuk keinginan dan mendorong untuk bersikap dan 

berperilaku konservasi. Motif adalah ‗mengapa‖nya perilaku-

kebutuhan atau keinginan yang mendorong perilaku dan menjelaskan 

mengapa warga UNNES bertindak sebagaimana faktanya. Motivasi 

warga UNNES secara efektif akan menggerakkan menuju tindakan 

atau perilaku yang dikehendaki yaitu perilaku yang berwawasan 

konservasi. Nevid,J.S.(2017:536) menyatakan bahwa motivasi 

bermakna faktor-faktor yang mengaktifkan,mengarahkan,dan 

mempertahankan perilaku terarah tujuan 

Keinginan dan komitmen yang kuat untuk mewujudkan sikap 

dan perilaku konservasi kehidupan kampus merupakan 

pembangunan identitas diri warga UNNES  yang dilakukan atas 

dasar komitmen moral. Bagi warga UNNES, gagasan moral adalah 

sentral,esensial, dan penting untuk pemahaman diri. Komitmen moral 

masuk secara mendalam pada inti apa dan siapa mereka sebagai 

pribadi yang memiliki identitas moral konservasi. Oleh karena itu, 

identitas moral konservasi merupakan dimensi perbedaan warga 

UNNES dengan warga perguruan tinggi lain dan masyarakat pada 

umumnya. 

Identitas seseorang adalah sekumpulan sikap konsisten yang 

mendefinisikan ―siapakah saya‖. Salah satu aspek identitas adalah 

pandangan diri sendiri sebagai pribadi bermoral, berkarakter, yang 

bertindak dengan integritas. Orientasi moral  menambahkan 

―keharusan‖ kualitas kewajiban pada identitas. Nucci & Narvaez 

(2008) menyatakan bahwa pembangunan identitas diri dilakukan atas 

dasar komitmen moral. Bagi seseorang,gagasan moral adalah 

sentral,esensial, dan penting untuk pemahaman diri. Komitmen moral 

masuk secara mendalam pada inti apa dan siapa mereka sebagai 

pribadi. Clayton & Myers (2009) menyatakan bahwa identitas adalah 
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kerangka kerja untuk mengorganisasikan informasi tentang 

seseorang. Mereka bisa berupa ciri-ciri kepribadian, melibatkan peran 

dan hubungan sosial, atau meletakan manusia dalam kategori-

kategori sosial. Identitas-identitas juga mempengaruhi cara 

merespons dunia, secara kognitif maupun emosi. 

Pertimbangan moral sangat penting untuk diri esensial (the 

essential self), maka integritas diri (self-integrity) akan bergantung 

pada apakah warga UNNES konsisten-diri (self-consistent) dalam 

tindakan dan perilaku yang berwawasan konservasi. Identitas diri 

moral konservasi merupakan konsep yang menarik dan menjanjikan. 

Oleh karena itu penting untuk menciptakan ―suasana moral‖ yang 

menunjukkan ―iklim moral‖ atau ―budaya moral‖ warga UNNES yang 

terutama mereka artikan ekspektasi dan nilai-nilai normatif secara 

bersama-sama 

Konteks sosial kehidupan kampus UNNES di mana warga 

UNNES berfungsi sangat menentukan identitas moral konservasi 

mereka. Identitas moral dalam konteks kooperatif mendefinisikan 

seseorang sebagai bagian dari komunitas UNNES yang mempunyai 

identias bersama yaitu warga UNNES yang berwawasan konservasi. 

Interaksi promotif mereka cenderung saling mencerminkan 

egalitarianisme,yaitu keyakinan pada sikap saling menghargai semua 

warga UNNES meskipun ada perbedaan dalam kewenangan dan 

status dan ditandai saling menghargai dan menghormati. 

Lingkungan alamiah juga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan 

identitas yang mendasar (Ryan & Deci, 2000). Sebuah lingkungan 

UNNES yang alamiah mampu mengembangkan rasa otonomi warga 

UNNES karena regulasi-regulasi sosial, konsep-konsep dan 

konsekuensi-konsekuensi lebih kecil. Lingkungan alam konservasi 

kehidupan kampus UNNES merupakan lokasi yang nyaman dan 

disukai saat warga UNNES dalam upaya untuk memberdayakan dan 

membudayakan dirinya secara bermartabat. 

Aspek penting dari nilai-sikap dan perilaku konservasi warga 

UNNES bagi kehidupan kampus yaitu memastikan bahwa semua 

manfaat menjadi dirinya sebagai warga UNNES, mendsitribusikan 

untuk menjunjung tinggi kemartabatan UNNES sebagai lembaga 

yang memiliki misi untuk mengembangkan dan menciptakan ilmu 
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pengetahuan, teknologi, seni, budaya, peradaban dan olahraga yang 

berwawasan konservasi dan bereputasi internasional.  

Perilaku konservasi untuk mewujudkan misi tersebut sangat 

dipengaruhi konsekuensi-konsekuensi yang mengikuti perilaku 

tersebut, bahwa warga UNNES bukan hanya belajar perilaku tapi 

juga belajar nilai, sikap, dan norma dari sesama warga UNNES yang 

ada di sekitarnya, dan bahwa warga UNNES berubah sepanjang 

waktu dengan cara-cara yang telah terprogram secara genetis 

sebagaimana respons terhadap lingkungannya. Efek dari 

pengalaman tertentu warga UNNES berbeda-beda sesuai dengan 

tahap perkembangan seseorang, dan beberapa pengalaman atau 

pengaruh warga lain yang memiliki dampak positif dan negatif dalam 

awal perkembangan warga UNNES dalam mewujudkan misi 

mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni, budaya, peradaban dan olahraga yang berwawasan konservasi. 

 Identitas moral konservasi warga UNNES dapat 

mempengaruhi respon terhadap persoalan-persoalan lingkungan 

hidup dengan mempengaruhi perhatian. Identitas juga dapat 

memunculkan motif-motif yang terkait dengan penyajian diri. 

Hubungan pribadi dengan suatu tempat di mana warga UNNES 

berada dalam lingkungan konservasi kehidupan kampus bisa juga 

dimanfaatkan bagi keuntungan lingkungan. Dengan kata lain, 

pengidentifikasian dengan suatu tempat sudah cukup untuk 

mendorong warga UNNES agar mendukung pengembangan wilayah 

alamiah konservasi kehidupan kampus. Artinya ini berkaitan dengan 

keinginan warga UNNES untuk mengembangkan keunikan positif 

suatu wilayah konservasi kehidupan kampus UNNES yang mereka 

identifikasikan.  

Identitas sosial sebagai warga UNNES dapat dikaitkan dengan 

pengambilan tanggung jawab pribadi dan berkorelasi positif dengan 

sebuah kecenderungan terhadap perilaku konservasi. Kals dkk 

(1999) menemukan bahwa kedekatan emosi terhadap alam 

memprediksi perilaku dan maksud-maksud untuk melindungi 

lingkungan pada sampel kalangan penduduk Jerman. Oleh karena 

itu,identitas bisa digunakan untuk memelihara perilaku konservasi 

ketika objek-objek alamiah yang dilindungi terikat pada kedirian. 
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Pencapaian wawasan konservasi dipahami sebagai intergrasi 

nilai-nilai konservasi dalam kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi 

melalui pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan 

kegiatan penunjang lainnnya akan dapat diwujudkan apabila semua 

warga UNNES memandang penting konservasi bagi kehidupan 

kampus. Hal ini didasarkan bahwa kehidupan warga UNNES 

bergantung dari nilai-nilai konservasi kehidupan kampus, maka 

lingkungan harus dimanfaatkan secara bijaksana. Strategi bijaksana 

dalam memanfaatkan nilai-nilai konservasi, sumberdaya alam dan 

menjaga lingkungan menjadi tanggungjawab warga UNNES secara 

keseluruhan. Cita-cita luhur dalam menyelenggarakan pendidikan 

tinggi yang bermutu dengan jargon ―arum luhuring pawiyatan ing asta 

nira‖ akan dapat diwujudkan oleh seluruh warga UNNES yang 

memiliki karakteristik  nilai,sikap dan perilaku konservasi. 
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BAB II  

NILAI DAN KARAKTER 

 

 

A. NILAI 

Nilai merupakan sesuatu yang menarik, sesuatu yang 

menyenangkan, sesuatu yang disenangi, dan sesuatu yang diinginkan. 

Menurut Hans Jonas, nilai adalah ―the addresse of a yes‖, yang maknanya 

sesuatu yang ditujukan dengan ―ya‖ kita (Bertens 2001). Sejalan dengan 

perkataan Jonas tersebut, nilai berarti merupakan sesuatu yang diiyakan 

atau diamini, yang berkonotasi positif. Sebaliknya, sesuatu yang dijauhi atau 

tidak diinginkan, seperti penyakit atau penderitaan, merupakan nonnilai atau 

disvalue atau disebut pula sebagai nilai negatif. 

Nilai berbeda dengan fakta. Nilai selalu berkaitan dengan penilaian 

seseorang, sedangkan fakta berkaitan dengan ciri-ciri objektif sesuatu. Fakta 

mendahului nilai, dalam arti terlebih dahulu ada fakta yang berlangsung, 

baru kemudian melakukan penilaian terhadap fakta itu. Dengan demikian, 

satu fakta tertentu bisa menimbulkan penilaian yang berbeda-beda 

tergantung sudut pandang si penilai. Memberikan penilaian terhadap suatu 

fakta juga tergantung pada informasi yang dimiliki seseorang. Contohnya 

adalah peristiwa kecelakaan. Ada orang yang mengatakan telah terjadi 

kecelakaan, korbannya 10 orang, 6 di antaranya meninggal. Lainnya 

mengatakan, yang meninggal 9 orang dari 10 orang yang menjadi korban 

kecelakaan. Lainnya lagi mengatakan, 4 orang meninggal, 4 orang luka 

berat, dan 2 orang lagi luka ringan. Ini sekadar contoh untuk menunjukkan 

bahwa sedikit banyaknya informasi memengaruhi penilaian seseorang 

tentang suatu peristiwa. Contoh menarik lagi adalah wanita cantik. Orang 

memberikan penilaian bahwa yang disebut wanita cantik adalah wanita yang 

kulitnya putih, bermata lebar, berhidung mancung, dan berbibir tipis. Lainnya 

mengatakan bahwa wanita cantik adalah wanita yang bermata sipit, 

hidungnya sedang, dan berbibir tipis. Lainnya lagi berpendapat bahwa 

wanita cantik adalah wanita yang memiliki mata lebar bersinar kuat, memiliki 

hidung mancung dan bibirnya cukup tebal. 

Berdasarkan dua contoh di atas, nilai memiliki tiga ciri berikut. 

Pertama, nilai berkaitan dengan subjek. Jika tidak ada subjek yang 

memberikan nilai, maka tidak akan ada nilai. Pantai di Belitung tetap 

sebagai pantai dengan pasir putih lautnya biru dan tidak akan muncul 
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sebutan pantainya indah mempesona bagai cuilan surga, apabila tidak ada 

orang yang berkunjung ke sana dan tidak memberi penilaian terhadap fakta 

yaitu pantai Belitung. Kedua, nilai tampil dalam suatu konteks praktis, di 

mana subjek ingin membuat sesuatu berkaitan dengan adanya fakta. Ketiga, 

nilai menyangkut sifat-sifat yang ditambahkan oleh subjek pada sifat-sifat 

yang dimiliki oleh objek. Itulah sebabnya bisa dipahami jika objek yang sama 

bagi beberapa subjek penilai dapat menimbulkan nilai yang berbeda-beda. 

Nilai umumnya bersifat abstrak. Nilai yang sifatnya abstrak akan 

memiliki konsekuensi konkrit apabila dikaitkan dengan moral. Nilai moral 

tidak terpisah dari nilai-nilai lainnya. Nilai kejujuran misalnya, sebagai nilai 

moral hanya akan berada pada ruang kosong kalau tidak diterapkan dalam 

nilai lainnya, seperti nilai ekonomi. Kesetiaan juga merupakan nilai moral 

yang harus dijunjung tinggi, tetapi kesetiaan tidak akan bermakna sebagai 

nilai moral manakala diterapkan pada nilai cinta antara suami dan istri. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nilai akan memiliki bobot moral, 

karena diintegrasikan ke dalam tingkah laku moral tertentu. 

Sebagai suatu yang ingin dikejar manusia, nilai moral berkaitan 

dengan pribadi manusia yang bertanggung jawab. Nilai hanya akan bisa 

diwujudkan dalam perbuatan manusia yang bertanggung jawab. Itulah 

sebabnya, manusia merupakan sumber dari nilai moralnya. Yang 

menentukan baik buruknya tindakan seseorang adalah diri orang itu sendiri 

yang memiliki nilai moral. Sebagai contoh, nilai keadilan akan terwujud 

ketika orang yang mempekerjakan orang lain untuk  menjadi sopir 

pribadinya, telah menunaikan kewajiban membayar honor tiap bulannya. 

Nilai moral berkaitan dengan hati nurani manusia. Nilai mengandung 

suatu undangan atau imbauan (Bertens 2001). Nilai-nilai moral menimbulkan 

suara dari hati nurani manusia untuk diwujudkan, misalnya ketika orang 

bertemu dengan seorang pengemis dengan dua kaki buntung, maka hati 

nuraninya akan bersuara: ayo bantu dia dan berikan uang Rp10.000,00 

supaya dia bisa makan pada hari itu. 

Nilai moral berhubungan erat dengan ciri lainnya yaitu mewajibkan 

manusia untuk melakukan sesuatu. Nilai moral mewajibkan kita mengenai 

apa yang harus kita lakukan (Lickona 2013). Kita harus sejalan dengan nilai-

nilai tersebut meskipun kita kadang tidak menginginkannya. Mengutip 

pandangan Immanuel Kant, nilai moral mengandung suatu imperatif 

kategoris (Bertens 2001), artinya nilai moral mewajibkan manusia begitu 

saja tanpa syarat tertentu. Misalnya, kejujuran sebagai nilai moral 
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memerintahkan kita untuk mengembalikan uang yang kita temukan di jalan. 

Keharusan ini mutlak, tidak perlu diperdebatkan. Hati nurani dan kewajiban 

kita untuk berbuat jujur telah memerintahkan perilaku demikian.  

Nilai moral juga bersifat formal. Kita mewujudkan nilai moral dengan 

mengikutsertakan nilai-nilai lainnya dalam suatu tingkah laku moral. Nilai 

moral tidak memiliki isi sendiri, terpisah dari nilai-nilai lainnya. Dalam 

ungkapan Max Scheler, nilai moral membonceng pada nilai-nilai lain 

(Bertens 2001). Itulah yang dimaksud dengan nilai moral bersifat formal. 

Nilai moral dibagi ke dalam dua kategori, yaitu nilai universal dan 

nonuniversal (Lickona 2013). Nilai universal bersifat memaksa orang untuk 

berperilaku sesuai dengan nilai moral tersebut. Contohnya adalah orang 

harus berbuat adil, menghargai kebebasan, dan tidak bersikap diskriminatif. 

Nilai moral nonuniversal tidak mengandung kewajiban moral yang universal 

yang mutlak dituntut untuk dilakukan. Contohnya adalah puasa Senin  

Kamis bagi orang Islam. Meskipun hal itu baik, tetapi muslim yang satu tidak 

bisa memaksa muslim yang lain untuk melakukan puasa Senin Kamis. 

 

B. KARAKTER 

Sesuatu yang dapat didekatkan dengan pengertian nilai moral adalah 

karakter. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang 

yang  terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (virtues) yang 

diyakini dan digunakan sebagai   landasan   untuk cara   pandang,   

berpikir,bersikap,   dan bertindak (Balitbang Kemdiknas 2010). Berkarakter 

berarti mempunyai tabiat, akhlak atau kepribadian. Kebajikan terdiri atas 

sejumlah nilai moral, seperti kejujuran, keadilan, hormat, tangung jawab dan  

lainnya. 

Dalam kebijakan nasional pembangunan karakter bangsa tahun 2010, 

karakter diartikan sebagai nilai-nilai yang khas baik (tahu nilai kebaikan, mau 

berbuat baik, nyata berkehidupan baik, dan berdampak baik terhadap 

lingkungan) yang terpateri dalam diri dan terejawantahkan dalam perilaku 

(Kemko Kesra 2010:7). 

 Menurut Hill (2002) dalam Handoyo dan Tijan (2010), karakter 

menentukan pikiran-pikiran dan tindakan seseorang. Karakter yang baik 

adalah adanya motivasi intrinsik untuk melakukan apa yang baik sesuai 

dengan standar perilaku yang paling tinggi di setiap situasi. 

Tidak semua karaker itu baik. Karenanya, Lickona (2012) 

menyarankan adanya pembinaan karakter pada diri anak-anak muda. 
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Mengutip pandangan Aristoteles, Lickona (2012) mendefinisikan karakter 

baik adalah dengan melakukan tindakan yang benar sehubungan dengan 

diri seseorang dan orang lain. Kehidupan yang dipenuhi oleh manusia yang 

berbudi luhur akan muncul manakala manusia bisa menunjukkan kebaikan 

yang berorientasi pada diri sendiri, misalnya kontrol diri dan kebaikan yang 

berorientasi pada orang lain, misalnya murah hati. Kedua kebaikan ini saling 

berhubungan. 

 

 

Gambar 1. Komponen Karakter Yang Baik 

 

 Dalam pandangan Lickona (2012) karakter yang baik memiliki tiga hal 

yang saling berkaitan, yaitu pengetahuan moral (moral knowing), perasaan 

moral (moral feeling ), dan perilaku moral (moral action). Berdasarkan ketiga 

aspek tersebut, maka seseorang dikatakan berkarakter  baik apabila ia 

mengetahui hal yang baik (moral knowing), memiliki keinginan terhadap hal 

baik (moral feeling), dan melakukan hal baik (moral action). Pengetahuan 

moral membutuhkan pengetahuan kita tentang nilai moral berdasarkan 

perspektif tertentu yang dengan kesadaran moral dapat menentukan 

pengambilan keputusan terhadap sesuatu. Pengetahuan moral tersebut 

akan memengaruhi perasaan moral, berupa hati nurani, harga diri, perasaan 
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empati, perasaan cinta, dan rendah hati yang memungkinkan kita dapat 

mengontrol diri. Pengetahuan dan perasaan moral ini akan memengaruhi 

tindakan moral kita berdasarkan kompetensi, keinginan, dan kebiasaan kita. 

Ketiga komponen tersebut akan mengarahkan seseorang memiliki 

kebiasaan berpikir, kebiasaan hati, dan kebiasaan bertindak yang selaras, 

baik yang ditujukan kepada Tuhan YME, diri sendiri, sesama, lingkungan, 

serta bangsa dan negara. Kaitan antara tiga hal tersebut dapat dilihat pada 

ilustrasi Gambar 1. 

 

C. NILAI DAN KARAKTER KONSERVASI 

Universitas Negeri Semarang (UNNES) tahun 2010 telah 

mendeklarasikan diri sebagai universitas konservasi. Sejalan dengan itu, 

pada tahun 2016, seluruh warga UNNES telah menyepakati visi UNNES, 

yaitu menjadi universitas berwawasan konservasi dan bereputasi 

internasional. Visi ini sangat mulia, terutama ruh utamanya, yaitu menjadikan 

konservasi sebagai landasan berpikir, bersikap, dan bertindak bagi seluruh 

warga UNNES. Konservasi ini ingin diwujudkan dalam seluruh aktivitas 

UNNES baik dalam bidang tridharma perguruan tinggi yang dilakukan oleh 

dosen dan mahasiswa, maupun dalam pergaulan kehidupan  kampus yang 

mempertemukan kehadiran dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa 

dalam suatu relasi yang harmonis. 

Salah satu pilar konservasi yang dijadikan pijakan bagi warga kampus 

dalam berpikir, bersikap, dan bertindak adalah pilar nilai dan karakter. Nilai 

dan karakter konservasi telah dikembangkan oleh masing-masing fakultas 

dan menjadi miliki bersama seluruh warga UNNES. Nilai dan karakter itu 

meliputi nilai inspiratif, nilai humanis, nilai peduli, nilai inovatif, nilai 

kreatif, nilai sportif, nilai jujur, dan nilai adil. 

 

INSPIRATIF 

Pendidikan pada hakikatnya merupakan suatu upaya untuk 

mengembangkan diri peserta didik sesuai dengan potensi yang mereka 

miliki secara optimal (Semiawan, 2000). Peserta didik yang berhasil 

berkembang secara optimal potensi dirinya, dalam perspektif Roger (dalam 

Feist & Feist, 2006), memiliki lima karakteristik. Pertama, siswa yang 

berkembang potensinya cenderung memiliki kemampuan menyesuaikan diri 

secara lebih baik. Mereka menyadari bahwa untuk bertahan hidup tidak 

cukup hanya berpikir tentang memaksakan kehendak pribadi, melainkan 
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proses berkesinambungan secara silih berganti antara upaya 

mengekspresikan diri dan mengikuti kehendak lingkungan supaya tercipta 

keseimbangan dalam kehidupan. Kedua, siswa yang berkembang 

potensinya cenderung terbuka terhadap pengalaman. Mereka menerima 

dan memaknai kenyataan hidup yang dialami secara apa adanya. Berbekal 

penerimaan terhadap kenyataan apa-adanya, mereka memiliki kemampuan 

dan kesempatan untuk memanfaatkan keterbatasan dan kelebihan dari 

lingkungan dan diri-sendiri sebagai bahan untuk menciptakan peluang 

dalam mengembangkan diri. Ketiga, siswa berkembang cenderung 

mempercayai diri-mereka sendiri. Dengan menaruh kepercayaan kepada 

diri-sendiri yang kuat, para siswa tidak terpengaruh arus pergaulan sosial 

yang membawa pada arah yang tidak menguntungkan. Siswa menyadari 

betul bahwa mereka punya visi dalam kehidupannya dan mewujudkan visi 

tersebut merupakan hal penting. Keempat, siswa yang berkembang mampu 

menciptakan harmoni dalam berinteraksi sosial. Mereka toleran, respek, dan 

santun dalam menjalankan hubungan interpersonal.  

Akhirnya, siswa yang berkembang memiliki integritas. Mereka 

memahami bahwa memberikan kesan sebagai orang baik bukanlah hal 

yang penting. Menjadi baik berarti baik baik secara perilaku, kepribadian, 

tindakan, berpikir dan seterusnya. Dengan demikian, siswa berkembang 

memiliki keselarasan antara pikiran, ucapan, tindakan maupun 

kepribadiannya.  

Berkembangnya potensi diri para siswa memungkinkan mereka 

menjadi sumber daya pembangunan nasional yang mampu berkontribusi 

terhadap perkembangan kemajuan bangsa (Jalal & Supriadi (ed.), 2001). 

Siswa yang berkembang potensi dirinya memiliki kinerja belajar maupun 

bekerja yang tinggi. Mencermati hal tersebut maka keberhasilan pendidikan 

dalam membangun siswa menjadi tumbuh dan berkembang secara optimal 

merupakan sebuah keniscayaan. 

Sayangnya dalam praksis pendidikan, upaya untuk menumbuh-

kembangkan potensi diri siswa secara optimal bukanlah sesuatu yang 

mudah untuk dicapai. Dalam proses pembelajaran masih dapat ditemui 

fenomena bullying sebagai cara untuk mengekspresikan kebutuhan secara 

agresif, efikasi diri siswa yang rendah, atribusi yang tidak tepat, learned 

helplessness maupun daya resiliensi yang rendah dalam belajar. Di sisi lain, 

tingginya tingkat pengangguran pada lulusan sekolah menengah maupun 

pendidikan tinggi menunjukkan adanya masalah tentang kualitas pendidikan 



25 
 

(Jalal & Supriadi (ed.), 2001). Kenyataan tersebut mengindikasikan bahwa 

siswa belum berhasil untuk berkembang secara optimal. Artinya, fungsi dari 

pendidikan sebagai usaha membangun manusia yang tumbuh dan 

berkembang secara optimal belum berhasil sepenuhnya.  

Mencermati permasalahan di atas, karakter dan nilai inspiratif menjadi 

penting untuk dikembangkan oleh segenap civitas akademik di lingkungan 

Universitas Negeri Semarang di setiap aktivitas tri dharma, yakni pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Karakter dan nilai inspiratif 

yang berkembang dalam diri semua civitas akademik memungkinkan 

mereka untuk menginduksikan dan mengilhami energi positif dan semangat 

kepada pihak lain, baik itu sesama kolega, mahasiswa, dan masyarakat 

pada umumnya, untuk berkarya, mencapai kinerja, prestasi, dan pencapaian 

secara maksimal.  

 

Konsep Dasar Nilai dan Karakter Inspiratif 

Istilah inspiratif berasal dari kata inspirare (bahasa Latin) yang secara 

bahasa berarti bernafas semangat (Smith, 2008). Lebih lanjut, Lawoto 

(2014) mendefinisikan inspirasi  sebagai sebuah pesan yang didapat dari 

suatu aktivitas atau peristiwa atau keadaan yang menyentuh emosi serta 

mengandung penyingkapan dan penyadaran, sehingga membuat orang 

yang mendapatkannya tergerak untuk menindak-lanjutinya menjadi 

tindakan-tindakan nyata. Inspirasi pada dasarnya merupakan suatu pesan 

yang disampaikan satu orang kepada orang lain di mana pesan tersebut 

memiliki daya stimulasi bagi orang lain untuk terbangkitkan, tergerak untuk 

bertindak, memunculkan semangat dan energi positif untuk melakukan 

berbagai tindakan yang bernilai.  

Inspirasi merupakan bagian dari nilai dan karakter. Nilai berkaitan 

dengan apa yang penting bagi individu yang bersangkutan (Beck & Cowan, 

1996), sedangkan karakter merupakan konstruk psikologis yang kompleks, 

menjadi predisposisi perilaku pada seseorang untuk bertindak sebagai 

seorang agen moral (Berkowitz & Bier, 2004). Individu yang memiliki nilai 

positif terhadap nilai inpiratif memandang dan menyadari bahwa 

memberikan inspirasi kepada orang lain merupakan hal yang penting, 

bermakna, dan berharga dan menjadi bagian dan keyakinan (beliefs) bagi 

individu untuk bertindak. Karakter inspiratif terwujud dalam mindsets dan 

pola laku pada individu yang diarahkan untuk membagikan dan 

menanamkan semangat dan energi positif kepada orang lain di sekitarnya. 
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Dengan demikian, nilai dan karakter inspiratif dapat didefinisikan sebagai 

suatu kesadaran pada diri individu untuk peduli dan mau dalam memberikan 

pesan, baik yang disampaikan secara verbal maupun tindakan, yang 

menstimulasi pencerahan, kreativitas atau usaha yang efektif, keteguhan 

hati, dan kebahagiaan kepada orang lain yang tercermin dalam sikap dan 

perilaku dalam berinteraksi dengan lingkungannya.  

Definisi tersebut mengisyaratkan bahwa nilai dan karakter inspiratif 

memiliki tiga unsur. Pertama, nilai dan karankter inspiratif merupakan suatu 

kesadaran pada individu untuk mau dan peduli kepada orang lain. Kedua, 

nilai dan karakteri inspiratif disebarkan oleh individu melalui pesan-pesan 

kepada orang lain. Pesan tersebut bisa berupa ungkapan verbal maupun 

tindakan. Terakhir, nilai dan karakter inspiratif memiliki efek untuk 

menstimulasi pencerahan, kreativitas atau usaha yang efektif, keteguhan 

hati, dan kebahagiaan pada orang lain. Orang dengan nilai dan karakter 

inspiratif berkeinginan untuk senantiasa dapat berkontribusi bagi terciptanya 

suasana interaksi dengan orang lain dan lingkungan di sekitarnya menjadi 

positif, bersemangat, kreatif, nyaman, dan saling peduli. 

Dalam konteks pendidikan, menginspirasi mengandung makna 

menyuntikkan semangat kepada peserta didik maupun pemangku 

kepentingan lain dalam dunia pendidikan untuk melakukan hal yang lebih 

produktif dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Selama proses 

pembelajaran dan perkuliahan di kelas, nilai dan karakter inspiratif yang 

dimiliki oleh guru ataupun dosen mendorong stimulasi motivasi belajar yang 

tinggi sehingga para peserta didik menikmati kegiatan belajar yang 

dilaksanakannya. Dengan demikian, iklim belajar kelas menjadi nyaman bagi 

semua peserta didik dan, sebagai hasilnya, para peserta didik merasa betah 

berada di dalam kelas dan senantiasa menantikan kegiatan belajar yang 

akan diselenggarakan oleh guru tersebut. Nilai dan karakter inspiratif 

memungkinkan siswa mengalami kondisi flow dalam belajar (Reese, Kim, 

Palak, Smith, & Howard, 2005). Siswa yang belajar dalam kondisi flow 

memiliki tingkat konsentrasi, kenikmatan, kebahagiaan, energi, motivasi di 

atas rata-rata; mereka merasa bahwa yang dilakukan merupakan hal 

penting dan bermakna untuk masa depan mereka sendiri maupun orang lain 

di sekitarnya (Csikszentmihalyi & Schneider, 2000). 

Dalam konteks organisasi dan kemimpinan, menginspirasi merupakan 

proses untuk menstimulasi semangat yang segar kepada para pemangku 

kepentingan untuk menunjukkan kinerja dan kontribusi yang signifikan 
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dalam mencapai visi organisasi. Pemimpin dengan nilai dan karakter 

inspiratif berupaya untuk memompa motivasi intrinsik semua pemangku 

kepentingan, membangun komitmen seluruh komponen organisasi, dan 

berperan sebagai panutan dalam hal budaya dan nilai. Individu yang 

memiliki nilai dan karakter inspiratif menghindari upaya-upaya untuk 

menganalisis kesalahan dan kelemahan orang lain, memerintahkan apa 

yang harus atau dilarang untuk dilaksanakan oleh orang lain, menghakimi 

orang lain dari kaca mata persepsi pribadinya, dan mengelola perilaku orang 

berdasarkan prinsip hukuman dan ganjaran atau benar dan salah. 

Berlawanan dengan hal tersebut, individu yang memiliki nilai dan karakter 

inspiratif memulai kepemimpinan dari dalam diri mereka dengan jalan 

menyediakan diri sebagai model dan mencontohkan nilai serta perilaku yang 

diperlukan bagi penciptaan iklim dan budaya organisasi yang mendukung 

pencapaian visi. 

Manfaat yang dirasakan oleh lingkungan sekitar dari keberadaan 

individu dengan nilai dan karakter inspiratif menurut Lawoto (2014) adalah: 

a. Menyentuh emosi positif secara bermakna 

Individu dengan nilai dan karakter inspiratif memiliki pengaruh 

terhadap bangkitnya berbagai emosi positif pada orang-orang di 

sekitarnya, mulai dari kenyamanan, kesenangan, kebahagiaan, gairah 

atau semangat untuk berkarya, kebanggaan, dan minat. Munculnya 

emosi positif dari individu dipengaruhi oleh hasil penilaian (appraisal) 

individu yang bersangkutan terhadap kondisi diri dan lingkungannya 

(Lazarus, 1991; Pekrun, 2006). Keberadaan individu dengan nilai dan 

karakter inspirasi berdampak terhadal timbulnya berbagai macam 

emosi positif karena individu dengan karakter dan nilai inspiratif selalu 

berusaha menyebarkan pesan-pesan yang dapat dimanfaatkan 

individu di sekitarnya untuk mengembangkan penilaian yang lebih 

positif dan akurat tentang kondisi diri dan lingkungannya. 

b. Mengilhami peluang atau potensi 

Di era saat ini, perubahan begitu cepat terjadi yang diakibatkan oleh 

perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) dan 

tren pertumbuhan ekonomi secara internasional. Kondisi kehidupan 

yang berubah secara cepat ini selalu memunculkan dua hal yang 

bersifat paradoks, yaitu ancaman atau peluang (lihat Handy, 1995). 

Bagi, masyarakat yang idak mampu untuk beradaptasi, mereka 

cenderung melihat perubahan yang mengandung ketidakpastian ini 
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sebagai ancaman. Sementara bagi masyarakat yang mampu 

beradaptasi yang memiliki informasi yang up-to-date tentang 

perubahan di masyarakat, mereka cenderung melihat perubahan 

sebagai bentuk peluang. Individu dengan nilai dan karakteri inspiratif 

selalu berusaha untuk menyampaikan pesan-pesan pencerahan 

kepada lingkungannya bahwa perubahan mengandung banyak 

peluang. Hal ini didasari oleh kesadaran yang dimiliki individu dengan 

nilai dan karakter inspiratif bahwa perubahan di masyarakat adalah 

suatu keniscayaan dan meskipun suatu masyarakat senang atau tidak 

senang, maka perubahan itu pun tetap terjadi. 

c. Mendorong tindakan-tindakan perbaikan 

Dalam kehidupan sehari-hari di mana sumber daya (resources) 

bersifat terbatas, maka masalah akan selalu berpotensi muncul. 

Dalam mensikapi masalah, setidaknya terdapat dua sikap yang 

berkembang, yakni sikap mempermasalahkan masalah dan sikap 

mejadi solusi terhadap masalah. Sikap mempermasalahkan masalah 

muncul dalam perilaku mengeluh, mencari sumber-sumber atau 

obyek-obyek yang dapat dijadikan kambing-hitamnya, dan 

memprotes. Sikap ini cenderung tidak tepat karena masalah tetap 

saja terjadi dan tidak ada penyelesaiannya. Sementara, individu 

dengan nilai dan karakter inspiratif cenderung mengambil sikap untuk 

menjadi solusi dari permasahalan dalam kehidupan. Sikap ini yang 

kemudian mendorong individu untuk melakukan tindakan-tindakan 

perbaikan atas praktik atau kondisi yang tidak tepat yang ada di 

lingkungannya. Lebih lanjut, kesadaran sikap sebagai bagian dari 

solusi bukan hanya dimiliki untuk dirinya-sendiri, melainkan juga 

disebarkan kepada orang-orang di lingkungan sekitarnya.  

d. Mendapatkan hasil yang maksimal 

Banyak orang yang berpikir untuk menjalani kehidupannya mengalir 

begitu saja sesuai dengan keadaan tuntutan lingkungan yang ada 

saat itu. Mereka cenderung menghindari untuk membuat tujuan dan 

rencana untuk mencapai tujuan itu. Hal ini dikarenakan tujuan dan 

perencanaan merupakan sumber ancaman akan kegagalan dan 

kekecewaan. Oleh karenanya, memandang bahwa menjalani hidup 

tanpa tujuan dan perencanaan membuat mereka terhindar dari 

tuntutan yang tidak masuk akal dan kekecewaan. Sayangnya, pola 

hidup yang tidak didasar suatu tujuan membuat kebanyakan orang 
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tidak mendapatkan banyak hal dalam kehidupannya, termasuk 

mendapatkan hal-hal yang sangat bermakna. Oleh karena itu, 

sebagaimana yang dikonsepkan oleh Covey (1995, 2003), individu 

yang efektif hidupnya adalah individu yang berorientasi pada hasil 

akhir. Dalam kaitannya dengan karakter inspiratif, individu dengan 

karakteri inspiratif berusaha untuk senantiasa memikirkan hasil akhir 

dari setiap apa yang hendak dilakukannya. Pandangan tentang hasil 

akhir yang jelas dan dengan didasari sistem nilai yang dimilikinya 

membuat individu dengan karakter inspiratif mampu membuat 

prioritas tentang apa yang perlu dilakukan dan perlu dihindari. Dengan 

demikian, setiap aktivitas yang dilakukan oleh individu dengan 

karakter inspiratif memungkinkan untuk membuahkan hasil yang 

optimal baik baigi dirinya sendiri maupun orang-orang di sekitar 

mereka. 

e. Membangun sikap penerimaan dan toleransi 

Sikap intoleran tumbuh dari suatu pandangan atau keyakinan dalam 

melihat kehidupan secara kaku (―hitam dan putih‖) dan dipenuhi 

dengan tuntutan keharusan (Ellis & Ellis, 2011). Contoh pandangan 

intoleran, jika orang lain tidak berpandangan seperti saya, maka 

mereka harus dipersalahkan. Pandangan yang semacam ini 

mendorong individu cenderung tertutup dan tidak toleran terhadap 

perbedaan. Di sisi lain, individu dengan karakter inspiratif memiliki 

pandangan yang terbuka dan memandang setiap perbedaan terjadi 

bukan untuk dipertentangkan melainkan merupakan kekayaan 

khazanah pemikiran dan kehidupan itu sendiri. Banyaknya perbedaan 

memberikan peluang kepada anggota masyarakat untuk belajar lebih 

banyak tentang kehidupan, terutama belajar untuk menghargai harkat 

martabat orang lain. Dalam kondisi semacam ini, individu dengan 

karakter inspiratif memiliki sikap penerimaan terhadap orang lain 

dengan berbagai keunikannya. 

f. Memberikan kenyamanan dan kesejahteraan 

Keberadaan individu dengan karakter inspiratif bukan menjadi 

ancaman bagi orang-orang di sekitarnya, melainkan memberikan 

kenyamanan dan kedamaian. Ketika permasalahan muncul dalam 

kehidupan dan banyak orang berusaha mencari kambing hitam yang 

layak untuk dipersalahkan, individu dengan karakter inspiratif berpikir 

dari sisi yang positif dan produktif, misalnya mendorong dirinya 
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bersama orang di sekitarnya untuk menfokus pada solusi, mengambil 

makna atau hikmah dari suatu peristiwa, dan seterusnya. Dengan 

demikian, keberadaan individu dengan karakter inspiratif mampu 

memberi kenyamanan dan kesejahteraan dengan menunjukkan arah-

arah positif dalam mensikapi berbagai kemungkinan persoalan dan 

permasalahan dari kehidupan.  

g. Menumbuhkan keprofesionalan dan kematangan  

Individu dengan karakter inspiratif memiliki kesadaran bahwa setiap 

individu tercipta dengan membawa potensi diri yang membuatnya 

mampu berkontribusi di masyarakatnya (Rogers, 1961). Setiap 

individu dalam perjalanan kehidupannya senantiasa memiliki 

dorongan untuk mewujudkan potensi dirinya, sehingga potensi diri 

tersebut menjadi tersalurkan dan teraktualisasikan. Sayangnya, 

dikarenakan kompleksitas kehidupan yang dialami individu, maka 

beberapa individu kemudian berpikir bahwa menyalurkan dan 

mengembangkan potensi diri merupakan hal yang tidak diperlukan 

atau bahkan merugikan diri-sendiri dan menyusahkan orang lain. Oleh 

karena itu, hanya individu yang memiliki ―kemerdekaan psikologis‖ 

atau individu yang terbebas dari perasaan kekurangan (deficency) 

yang mampu menyalurkan dan mengaktualkan potensi dirinya (Goble, 

1971). Dalam konteks karir dan kehidupan bermasyarkat, individu 

yang berhasil menyalurkan dan mengembangkan potensi dirinya 

memiliki tingkat keprofesionalan dan kematangan yang tinggi dalam 

menjalankan tugas-tugas profesinya. Individu dengan karakter 

inspiratif memiliki keprofesional yang tinggi karena didasari oleh 

kesadaran penting dan bermaknanya menjadi tumbuh dan 

berkembang dalam mengaktualisasikan potensi diri sehingga mampu 

berkontribusi secara positif dalam kehidupan secara universal. 

h. Mengatasi tekanan dan tuntutan kehidupan secara efektif 

Tekanan dan tuntutan dalam kehidupan merupakan suatu 

keniscayaan sebab sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk 

menjalankan kehidupan ini senantiasa bersifat terbatas. Waktu itu 

terbatas; dukungan finansial bersifat terbatas; dukungan sosial dan 

politik bersifat terbatas; berbagai dukungan lain pun bersifat terbatas. 

Keterbatasan sumber daya tersebut berpotensi menjadi sumber 

tekanan dan konflik karena setiap individu saling bersaing untuk 

mampu mengakses sumber daya yang bersifat terbatas tersebut. Hal 
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ini mengakibatkan individu mengalami stres menghadapi kehidupan. 

Sayangnya, tidak semua individu mampu mengelola dan berdamai 

dengan kondisi stres yang mereka alami. Individu dengan karakter 

inspiratif merupakan individu dengan kecenderungan untuk melihat 

sumber stres merupakan keniscayaan dan keberadaannya patut 

untuk diterima secara apa-adanya tanpa perlu menyalahkan orang 

lain maupun kehidupan. Penerimaan secara objektif keterbatasan 

sumber daya yang merupakan sumber stres membuat individu 

berkesempatan untuk meningkatkan kualitas pribadi. Melalui 

keberhasilan dalam mengelola keterbatasan dan sumber stres, 

individu dapat belajar untuk menjadi tangguh, gigih, memiliki daya 

resiliensi yang tinggi, dan memunculkan sikap kepemimpinan. 

 

Menanamkan Nilai dan Karakter Inspiratif dalam Tri Dharma Perguruan 

Tinggi 

Selaras dengan visi Universitas Negeri Semarang sebagai universitas 

berwawasan konservasi, maka nilai dan karakter inspiratif penting untuk 

dapat diejawantahkan dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan 

pengabdian kepada masyarakat. Strategi dan cara menanamkan nilai dan 

karakter inspiratif beraneka ragam. Keberhasilan Universitas Negeri 

Semarang dalam menanamkan dan membudayakan nilai dan karakteri 

inspiratif merupakan salah satu indikator tercapainya visi universitas 

berwawasan konservasi. 

a. Nilai dan Karakter Inspiratif dalam Pendidikan 

Beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk menanamkan nilai dan 

karakter inspiratif dalam pendidikan adalah: 

1) Seluruh civitas akademika, khususnya dosen, memodelkan nilai dan 

karakter inspiratif kepada para mahasiswa dalam berbagai forum 

akademik termasuk selama melaksanakan perkuliahan. 

Memodelkan nilai karakteri inspiratif dapat dilakukan dengan 

menunjukkan cara berpikir dan perspektif dalam melihat dan 

mengkaji suatu fenomena kehidupan yang unik, positif dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara akademik maupun moral, 

menyampaikan sistem nilai dan keyakinan (beliefs) yang sehat dan 

produktif, menjelaskan berbagai macam tujuan dan hal-hal 

bermakna yang layak diperjuangkan dalam kehidupan, dan 
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menunjukkan perilaku yang mengindikasikan nilai dan karakteri 

inspiratif. 

2) Dalam berbagai kegiatan diskusi, baik di ruang perkuliahan maupun 

forum akademik lain di luar perkuliahan, civitas akademik 

mendorong para mahasiswa untuk memperjelas pemahaman 

mereka mengenai pola pikir, cara pandang, dan pola berperilaku 

yang merefleksikan nilai dan karakteri inspiratif. Bentuk pola pikir, 

cara pandang, dan pola perilaku tentunya disesuaikan dengan 

disiplin ilmu yang dibahas dalam forum yang terkait. Artinya, metode 

pendefinisian pola pikir, cara pandang, dan pola perilaku yang 

didasari nilai dan karakteri inspiratif dalam bidang ilmu pendidikan 

akan berbeda dengan metode dalam ilmu humaniora. 

3) Angkat isu-isu tentang dilema moral yang terjadi dari fenomena 

kehidupan sehar-hari dan dorong para mahasiswa untuk 

mendiskusikan tentang cara mengimplementasikan nilai dan 

karakter inspiratif guna memecahkan dilema tersebut. Dalam 

diskusi-diskusi semacam ini tentunya tidak ada jawaban yang benar 

dan salah. Hal terpentingnya adalah dorong mahasiswa untuk 

menyatakan pendapatnya dengan diikuti penjelasan tentang dasar 

perspektif dan sistem nilai atau keyakinan yang mendasarinya. 

Dengan demikian, pendapat dan pandangan yang muncul dari 

pembahasan isu dilema menjadi beraneka ragama, sehingga setiap 

mahasiswa dapat mengambil inspirasi dari pandangan yang muncul 

dalam diskusi tersebut. 

b. Nilai dan Karakter Inspiratif dalam Penelitian 

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menanamkan nilai dan 

karakter inspiratif dalam penelitian adalah: 

1) Dorong peneliti untuk melakukan penelitian yang tidak hanya 

mereplikasi variabel atau metode penelitian terdahulu, melainkan 

berusaha untuk mengeksplorasi keunikan dan kekayaan dari 

fenomena yang diteliti. Keunikan dan kekayaan yang dimaksud, 

seperti, kekhasan yang terkait dengan hal-hal yang bersifat 

indegenius, kearifan lokal (local wisdom), keunikan dari sisi budaya 

dan nilai, dan kekayaan hayati lainnya. Keberhasilan peneliti dalam 

memotret keunikan dan kekayaan dari fenomena yang diteliti 

memungkinkan civitas akademik baik dari internal maupun eksternal 

kampus lebih memahami kekhasan lokal dan mampu menarik nilai 
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implikasi yang besar bagi penelitian lanjutan maupun perbaikan 

praktik profesional. 

2) Dorong pusat studi-pusat studi dan peneliti-peneliti untuk 

menyebarkan berbagai informasi akademik yang mengintegrasikan 

antara perkembangan IPTEKS secara global dengan temuan-

temuan studi yang dihasilkan dari dalam kampus.  

c. Nilai dan Karakter Inspiratif dalam Pengabdian kepada Masyarakat 

Penanaman nilai dan karakter inspiratif dalam kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat dapati dilakukan melalui: 

1) Dorong masyarakat pengakses kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat untuk mampu mendefinisikan nilai dan karakter inspiratif 

dan urgensinya untuk diimplementasikan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

didorong untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa 

mengimplementasikan nilai dan karakter inspiratif ini memungkinkan 

mereka untuk berkontribusi dalam mengurasi berbagai 

permasalahan sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial dan 

psikologis. 

2) Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dituntut untuk 

mampu memodelkan nilai dan karakter inspiratif selama berinteraksi 

dengan masyarakat pengakses kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. Apabila setiap pengabdi kepada masyarakat dari 

Universitas Negeri Semarang mampu memodelkan nilai dan 

karakter inspiratif, maka reputasi universitas di hadapan masyarakat 

secara positif akan semakin meningkat. 

 

 

Evaluasi Nilai Karakter Inspiratif 

Perwujudan nilai karakter hanya dapat dilihat dari apa yang telah 

dilakukan oleh seseorang. Sebagai contoh orang dikatakan memiliki nilai 

karakter inspiratif jika dia mampu menyentuh emosi peserta didik agar mau 

belajar dengan baik. Berikut contoh penilaian diri yang dapat dipakai untuk 

melihat sejauhmana warga UNNES telah melakukan dan memiliki nilai 

karakter inspiratif. 
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CERMIN 
INSPIRATIF 

POSITIF SKOR NEGATIF SKOR 

Memberi harapan  Tidak memberikan 
harapan 

 

Memberi motivasi  Tidak memberi 
motivasi 

 

Selalu menjadi 
yang pertama 

 
 

Tidak selalu 
menjadi yang 

pertama 

 
 

Ingin selalu 
dikenang 

 
 

 

Tidak ingin selalu 
dikenang 

 

Berpikir positif 
terhadap sesuatu 

 Tidak berpikir 
positif terhadap 

sesuatu 

 
 

 

Meningkatkan 
keingintahuan 

orang lain 

 Tidak peduli 
dengan 

keingintahuan 
orang lain 

 
 

Berjiwa penolong  Tidak berjiwa 
penolong 

 

Mau 
mengorbankan 
waktu, pikiran, 

tenaga, dan harta 

 Tidak mau 
mengorbankan 
waktu, pikiran, 

tenaga, dan harta 

 
 

Selalu 
memperbarui diri 

 
 

Tidak mau 
memperbarui diri 

 
 

Suka membaca  Tidak suka 
membaca 

 

Penghitungan skor: 

1. Setiap unsur dalam cermin positif bernilai 1 sd. 5 

2. Setiap unsur dalam cermin negatif bernilai 1 sd. 5 

3. Skor maksimal (baik positif maupun negatif) adalah 5 x 10 = 50 

4. Skor cermin inspiratif dihitung dengan cara: total skor unsur cermin 

positif dikurangi total skor cermin negatif 

5. Kualitas Cermin Inspiratif: 

No. Skor Kualitas 

1 1-10 Sangat Tidak Inspiratif 

2 11-20 Tidak Inspiratif 

3 21-30 Cukup Inspiratif 

4 31-40 Inspiratif 

5 41-50 Sangat Inspiratif 
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HUMANIS 

Nilai humanis dikembangkan berdasarkan filosofi humanistik. 

Humanistik secara umum berarti sikap yang secara prinsip menghormati 

setiap orang dalam keutuhannya sebagai manusia, dalam martabatnya 

sebagai makhluk yang bebas, yang berhak menentukan sendiri arah 

kehidupan serta keyakinannya (Suseno 1994). Untuk itu menghargai 

keberadaan manusia merupakan upaya menjadikan manusia sebagai 

manusia sesungguhnya, yang memiliki sifat, perilaku maupun nilai-nilai 

kehidupan. Inilah salah satu alasan utama mengapa manusia 

berkebudayaan.  

Kebudayaan menjadi bagian kehidupan manusia, selain agama, yang 

sesuai dengan proses kehidupan itu sendiri. Kebudayaan dapat dimaknai 

sebagai keseluruhan simbol, pemaknaan, penggambaran (image), struktur 

aturan, kebiasaan, nilai, pemrosesan informasi, dan pengalihan pola-pola 

konvensi pikiran, perkataan, dan perbuatan yang dibagikan di antara para 

anggota suatu sistem sosial dan kelompok sosial dalam suatu masyarakat 

(Liliweri 2005).  

Kebudayaan dapat dipilah menjadi dua, yaitu kebudayaan yang ―kasat 

mata‖ (tangible) dan yang ―tan kasat mata‖ (intangible). Kebudayaan 

pertama merupakan wujud material dari kebudayaan, sedangkan yang 

kedua merupakan aspek simbolis dari sebuah wujud kebudayaan. 

Kebudayaan adalah sesuatu yang dipelajari, bukan perilaku kebetulan atau 

tidak disengaja. Sebagaimana dikemukakan Koentjaraningrat (1981), 

kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, sistem sosial, dan hasil 

karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik 

bersama dengan cara belajar. Berdasarkan kebudayaan sebagai kebutuhan 

yang  dipelajari manusia dalam kehidupannya, maka nilai-nilai humanistik 

bisa juga dipelajari, bahkan dapat dibiasakan dalam kehidupan kampus agar 

berkembang menjadi budaya-budaya humanistik.  

Budaya humanistik dapat dimengerti sebagai pikiran, tindakan dan 

atau kebiasaan orang yang memperjuangkan pergaulan berdasarkan asas 

perikemanusiaan agar terwujud pergaulan hidup yang lebih baik 

berdasarkan asas peri-kemanusaan. Tindakan menghargai, bermakna 

memanusiakan manusia, dan menumbuhkan rasa perikemanusiaan ini 

disebut dengan humanisasi atau proses pembudayaan humanistik. 

Penghormatan kepada orang lain dalam identitasnya, dalam keyakinannya, 

kepercayaannya, cita-citanya, ketakutannya, dan kebutuhannya sering 
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disebut humanisme. Definisi humanisme menurut Merriam Webster 

Dictionary adalah sebuah doktrin, sikap, atau cara hidup yang berpusat 

pada kepentingan (nilai-nilai) manusia terutama filsafat yang biasanya 

menolak supernaturalisme dan lebih menekankan martabat individu, nilai 

serta kapasitasnya untuk merealisasi diri melalui akal (Cherry 2004).  

Pribadi yang humanistik dapat digambarkan sebagai pribadi yang 

memiliki sikap tahu diri, bijaksana, menyadari keterbatasannya, sehingga 

sering mengambil sikap yang wajar, terbuka, dan melihat berbagai 

kemungkinan (Suseno 2001). Bersikap positif terhadap sesama, tidak 

terhalang oleh kepicikan primordialisme, suku, bangsa, agama, etnik, warna 

kulit, dan lain-lain. Pribadi humanistik adalah antikepicikan, fanatisme, 

kekerasan, penilaian-penilaian mutlak, tidak mudah mengutuk pandangan 

orang lain. Sebaliknya, ia bersikap terbuka, toleran, mampu menghormati 

keyakinan orang lain termasuk jika ia tidak menyetujuinya, dan mampu 

melihat yang positif di balik perbedaan. Dalam suatu lembaga yang 

humanistik memiliki kerangka hukum atau aturan serta konstitusional yang 

inklusif (norma), yang tidak berdasarkan pada pandangan satu golongan 

atau kelompok saja, melainkan yang dapat diterima oleh semua golongan 

atau kelompok sebagai anggota lembaga sehingga mereka merasa 

sejahtera tanpa takut terancam identitas dan kekhasan masing-masing. 

Setiap manusia sebagai pribadi memiliki pilihan, apakah akan 

memelihara atau merusak alam, apakah akan bersikap baik atau tidak baik, 

apakah akan berperilaku sopan atau norak, apakah selalu mengutamakan 

persahabatan atau permusuhan, dan sebagainya. Dalam kebudayaan Jawa, 

terdapat pandangan hidup orang Jawa yang menekankan pada kehidupan 

harmonis yang dikenal dengan sesanti memayu hayuning bawana yang 

kemudian dikembangkan konsep lanjutannya memayu hayuning bebrayan. 

Konsep pertama mengacu pada keharmonisan dan keselamatan dunia, 

alam semesta beserta isinya. Konsep kedua lebih spesifik, yaitu menjaga 

keselamatan dan keharmonisan kehidupan masyarakat dan kehidupan 

bersama serta hubungan horizontal antarsesama manusia. Keduanya tak 

mungkin bisa dilakukan tanpa landasan maupun pemahaman tentang nilai 

(budaya) humanistik.  

Pandangan hidup orang Jawa semacam itu tampak dari sumber 

pandangan hidup, di antaranya berasal dari karya sastra suci (serat, 

tembang, dan semacamnya) yang merupakan hasil karya para pujangga. 

Selain itu, berasal dari ungkapan-ungkapan (unen-unen, gugon tuhon, 
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parikan) yang telah menjadi pedoman hidup sebagian besar masyarakat 

Jawa. Salah satu sumber terpenting pandangan hidup masyarakat Jawa 

adalah cerita dalam pewayangan yang sesungguhnya penggambaran 

segala fenomena kehidupan di jagad ini. Sebagaimana sering terungkap, 

bahwa ‗wayang iku pasemone wong jawa, wayang gambarake 

wewayanganing ngaurip, wayang katon urip marga saka lakon lan sanggit 

dalang’ (wayang itu cara pandang orang jawa tentang hidup, wayang itu 

menggambarkan segala yang terjadi pada kehidupan, wayang tampak hidup 

karena ada lakon cerita kehidupan dan karena kreativitas Sang Dalang 

(Jazuli, 2003).  

Untuk menginternalisasikan nilai humanistik ke dalam diri warga 

UNNES diperlukan landasan filosofi dan landasan empirik. Landasan 

filosofinya adalah sesanti KGPAA. Mangkunagara I atau terkenal dengan 

sebutan Pangeran Sambernyawa ketika dinobatkan sebagai Adipati 

Mangkunagara di Surakarta. Sesanti itu disebut Tri Dharma, yaitu: (1) 

Rumangsa Melu Handarbeni (merasa ikut memiliki), (2) Wajib Melu 

Hangrungkebi (jika sudah merasa ikut memiliki berarti wajib melindungi), dan 

(3) Mulat Sarira Hangrasawani (agar mampu menjadi pelindung harus berani 

mawas diri dan mengendalikan kekuatan diri demi kebersamaan dalam 

mencapai tujuan). 

Landasan empirik terdiri atas: (1) Logis yakni cara pandang 

berdasarkan penalaran, akal budi; (2) Realistis artinya sesuai kenyataan 

yang berfungsi sebagai wilayah pandang; (3) Etis artinya selalu menjunjung 

tinggi moralitas, kejujuran, kesetaraan; dan (4) Estetis (keindahan) yakni 

memahami indahnya perbedaan sehingga mampu melahirkan sikap toleran 

dan cinta kasih terhadap sesama makhluk Tuhan.  

Sesanti Tri Dharma KGPAA. Mangkunegara I (Pangeran 

Sambernyawa) tersebut merupakan pembentuk watak utama dan budi 

pekerti luhur. Untuk mencapai dan menerapkannya dibutuhkan 

kesentausaan budi (tekad yang kuat), keteguhan budi, sabar, tawakal, 

ikhlas, rela, nrima dan berjiwa besar. Logikanya, apabila setiap orang 

merasa ikut memiliki (rumangsa melu handarbeni), maka dalam dirinya akan 

selalu menjaga harmoni (Jawa: rasa eman) dengan sesama atau apa yang 

dianggap (seperti) miliknya. Apabila setiap orang sudah merasa memiliki, 

maka dalam dirinya akan timbul kewajiban melindungi (wajib melu 

hangrungkepi). Di dalam diri orang tersebut muncul tekad yang kuat dalam 

melakukan pembelaan, budi lan tekad nyantosani. Apabila setiap orang 



38 
 

sudah merasa ikut memiliki dan merasa berwajiban melindungi maka dalam 

dirinya senantiasa berupaya untuk berani mawas diri (mulat sarira 

hangrasawani). Dengan demikian, dalam diri orang tersebut terdapat potensi 

untuk berlaku bijak dan menjaga harmonisasi komunikasi dan pergaulan 

dengan siapapun. Darmanto Yatman pernah menjelaskan pentingnya 

‗mawas diri’ sebagai bagian dari pengelolaan diri yang unik Jawa dalam 

rangka self examination, self control, self assesment, self monitoring, nuturi, 

ngandhani, ngelikake, elik-elik, alok-alok dan sebagainya. Sesungguhnya di 

dalam landasan filosofis tersebut tersimpan sekurang-kurangnya 1 rambu 

karakter konservasi (religius, jujur, cerdas, adil, tanggung jawab, peduli, 

toleran, demokratis, cinta tanah air, tangguh, dan santun) sebagaimana 

yang diharapkan Unnes Konservasi.  

Landasan empirik mencakup wilayah logis, realistis, etis, dan estetis 

atas produk atau hasil kebudayaan manusia. Logis dalam pengertian dapat 

diterima akal budi, masuk nalar – berpikir, dan bertindak dengan ungkapan 

bahasa yang sesuai dengan realitas (faktual) yang dapat dipahami dan 

dimaknai dengan argumen yang benar. Dengan demikian, ada saling 

ketergantungan antara apa yang dipikirkan, dilakukan, kemasan pikiran 

(bahasa sebagai sistem tanda), dan kenyataan yang bias dipahami dengan 

akal sehat. Potensi logis hanya mungkin bisa dimiliki bila dilandasi oleh 

penalaran yang berkarakter. Artinya penalaran yang didasari oleh sifat 

pribadi yang relatif stabil (bernilai khas) pada diri seseorang.  

Realistis artinya bersifat nyata, wajar, layak. Seseorang disebut 

realistis bila ia berpikir dan bersikap secara nyata. Artinya berpijak pada 

sesuatu yang sudah, sedang, akan pasti terjadi dalam kenyataan hidup ini. 

Pada umumnya, orang menganggap yang realistis adalah mereka yang 

memiliki pola pikir seperti kebanyakan orang lainnya. Bila pola pikir 

seseorang tidak sama dengan rata-rata kebanyakan orang, maka biasanya 

dianggap kurang atau tidak realistis. Itulah cara pandang kebanyakan orang 

dalam menilai dan mengukur tingkat realistisnya. Sungguh pun disadari, 

bahwa cara pandang kebanyakan orang tersebut belum tentu benar 

sepenuhnya karena manusia pada dasarnya tidak sanggup menguasai 

dunia sehingga cara pandang manusia selalu bersifat parsial, terkotak-

kotak, terbatas. Berpikir, bersikap, dan bertindak realistis adalah sangat 

krusial karena mencerminkan kemampuan dalam mengenali kenyataan dan 

menghormati kebenaran. Demikian pula Unnes dalam pengembangan nilai 

budaya humanistik harus berlandaskan cara pandang yang realistis.  
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Etika dan moral merupakan teori yang membahas tentang baik-buruk 

perilaku manusia yang masih dapat dijangkau oleh akal maupun kepatutan 

situasional. Etika mempersoalkan bagaimana semestinya manusia 

bertindak, sedangkan moral mempersoalkan bagaimana semestinya 

tindakan manusia itu. Etika hanya mempertimbangkan tentang baik dan 

buruk suatu hal dan berlaku umum. Moral adalah suatu gagasan tentang 

perilaku manusia (baik dan buruk) menurut situasi yang tertentu. Jelaslah 

bahwa fungsi etika adalah mencari ukuran tentang penilaian perilaku 

perbuatan manusia. Maksud dan tujuan perilaku etis ini tidak hanya untuk 

memastikan bahwa suatu lembaga maupun warga di lembaga (Unnes) itu 

telah mematuhi semua peraturan kelembagaan dan perundang- undangan 

yang terkait, tetapi juga memberikan panduan kepada lembaga dan orang-

orang di dalam lembaga dalam melakukan interaksi berdasarkan nilai-nilai 

moral yang merupakan bagian dari budaya berorganisasi. Oleh karena itu, 

untuk menciptakan hubungan kerjasama yang harmonis dan komunikatif, 

diperlukan suatu pedoman tentang perilaku etis (Code of Conduct) yang 

memuat nilai-nilai etika kelembagaan. Nilai-nilai yang dianut oleh lembaga 

harus mendukung visi, misi, tujuan, dan strategi lembaga, serta harus 

diterapkan terlebih dahulu oleh jajaran pimpinan lembaga, untuk selanjutnya 

menular dan meresap ke dalam warga yang ada di lembaga (Unnes). 

Sebab, setiap orang yang berkomunikasi hampir dapat dipastikan 

merupakan komunikasi antarbudaya. Setiap ada dua orang atau lebih yang 

berkomunikasi selalu memiliki perbedaan budaya, meskipun hanya dalam 

derajat yang sangat kecil (Mulayan & Rakhmat 1996:vi). Para filosof 

utilitarian seperti Jeremy Bentham, John Stuart Mill, Herbert Spencer dan 

John Dewey dalam hal komunikasi memandang, bahwa suatu tindakan itu 

dapat dinilai etis atau tidak etis berdasarkan seberapa besar tindakan itu 

mendatangkan suatu kemanfaatan alamiah, seperti kesenangan, kepuasan, 

dan kebaikan masyarakat. Dengan demikian, perilaku etis akan senantiasa 

menjunjung moralitas, kejujuran, dan kesetaraan.  

Estetis dapat dipahami sebagai rasa keindahan yang berkaitan 

dengan kejiwaan. Lalu bagaimana yang dapat disebut indah atau estetis? 

Suatu estetis akan muncul ketika suatu pengalaman (seperti melihat, 

menghayati, mengkreasi suatu karya) dapat diulang untuk menghasilkan 

kesan yang menyenangkan, memuaskan, aman, nyaman, dan bahagia yang 

mampu menimbulkan efek terharu dan terpesona, maka pengalaman itu 

telah menjadi sebuah pengalaman estetis (Djelantik 1999:2). Demikian pula 
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pada benda atau karya seni yang lain dapat dikatakan indah atau estetis bila 

mampu menimbulkan pengalaman estetis. Pengalaman estetis seperti itulah 

yang dimaksudkan ‗estetis‘ dalam pengembangan nilai budaya humanistik 

ini. Dengan kata lain, bahwa estetis dimaknai sebagai kesadaran akan daya 

pesona dan rasa haru kepada indahnya perbedaan dan setiap perbedaan 

cenderung merupakan wujud keragaman yang sekaligus memiliki potensi 

kekuatan, keunikan, kekhasan yang mampu memberikan daya hidup dan 

dinamika demi mewujudkan indahnya humanistik. Kesadaran akan 

perbedaan menjadi sangat mendesak ketika lembaga Unnes dihuni oleh 

warga yang heterogen, yakni berbeda-beda latar belakang budaya, berbagai 

bidang kompetensi dan keahliannya, serta berbeda tingkat berpikirnya. 

Dengan kesadaran pesona dan keharuan tentang indahnya perbedaan akan 

terbangun suatu relasi sosial yang kondusif dan harmonis. Singkatnya, 

estetis dimaknai indahnya perbedaan demi kerukunan dan keutuhan. 

Pikiran, sikap, dan tindakan macam apa yang dipertunjukkan hendaknya 

dapat memberi kebahagian, kesenangan, dan bermakna bagi yang 

melihatnya, bisa memberi pengalaman baru dan kesadaran rohani 

(transendental), baik secara individual maupun kelompok manusia (dalam 

hal ini warga dan lembaga Unnes).  

 

Indikator Nilai Karakter Humanis 

Nilai humanis mengajarkan kita agar berbuat baik terhadap sesama, 

memanusiakan manusia atas dasar harkat dan martabatnya sebagai 

manusia. Untuk dapat mengaktualisasikan nilai humanis dalam kehidupan 

warga UNNES diperlukan indikator nilai humanis. Indikator tersebut dapat 

dicermati pada tabel berikut. 

Tabel 1. Indikator Nilai Karakter Humanis 

NO. 
INDIKATOR 

NILAI 
UNSUR NILAI DESKRIPSI 

1 Religius Iman dan 

taqwa 

Sikap dan perilaku yang patuh dalam 

melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, 

toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama 

lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama 

lain. 

2 Pengetahuan 

dan 

Keterampilan 

Berwawasan 

luas, cerdas, 

mandiri, 

Sikap dan perilaku suka berpikir dan 

melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara 

atau hasil baru dari sesuatu yang telah dimiliki 
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terampil, 

kreatif 

dan tidak mudah tergantung pada orang lain 

dalam menyelesaikan tugas-tugas.  

3 Kearifan Kebajikan, 

kebebasan 

yang 

bertanggung 

jawab  

Sikap dan perilaku seseorang untuk 

melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang 

seharusnya dia lakukan, terhadap diri sendiri, 

masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan 

budaya), negara dan Tuhan Yang Maha Esa.  

4 Keteguhan 

(Komitmen) 

Integritas, 

vitalitas 

Sikap dan perilaku yang mengingat dan 

melekat pada seseorang untuk melakukan 

tugas dan tanggung jawabnya. 

5 Penegakan 

nilai 

kemanusiaan 

Kasih 

sayang/cinta 

kasih, 

kepedulian/ 

tolong-

menolong 

Sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah ketidaknyamanan pada sesama 

dan selalu ingin memberi bantuan pada orang 

lain dan masyarakat yang membutuhkan. 

 

6 Keadilan Kemaslahatan, 

kesejahteraan 

Sikap,perkataan, dan tindakan memperlakukan 

orang sesuai dengan upaya dan kemampuan 

yang telah dihasilkan.  

7 Pengendalian 

diri 

Sederhana, 

saling 

menghargai, 

toleran, 

kerendahan 

hati 

Sikap dan tindakan yang menggambarkan 

kemampuan mengaktualisasikan sesuatu 

secara efektif dan efisien; mendorong dirinya 

untuk menghasilkan sesuatu yang berguna 

bagi masyarakat, dan mengakui, serta 

menghormati keberhasilan orang lain; 

menghargai perbedaan agama, suku, etnis, 

pendapat, sikap, dan tindakan orang lain yang 

berbeda dari dirinya; dan tidak menonjolkan 

diri (tumaninah/ Istiqomah). 

8 Keselamatan Badani, 

agama 

(aqidah), 

kelompok, hak 

milik, akal 

Sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa aman dan 

nyaman atas kehadiran dirinya berkaitan 

dengan badani, aqidah, hak milik, maupun 

hasil peikiran.  

9 Kedamaian Cinta damai, 

persatuan, 

kerja sama, 

Sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menyebabkan orang lain merasa senang dan 

aman atas kehadiran dirinya.  
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10 Kebenaran Ilmiah, religi, 

tanggung 

jawab 

Sikap, perkataan, dan tindakan yang 

menjunjung kebenaran ilmiah, religi, dan 

tanggung jawab.  

 

Indikator Keberhasilan 

Nilai karakter humanis akan terwujud apabila telah dicapai  kualitas 

kehidupan yang selaras, serasi, dan seimbang dalam pergaulan kampus. 

Selaras adalah keadaan yang menggambarkan suasana yang tertib, teratur, 

aman dan damai, meski kadang ada pertentangan, tetapi tidak 

menggoyahkan ketenteraman lahir batin. Ibarat busur anak panah (laras), 

semakin direntang semakin kuat dan kencang ikatannya. Biasanya terefleksi 

dalam perilaku, artinya semakin banyak perbedaan semakin kuat ikatan 

untuk bersatu. Serasi merupakan keadaan yang melukiskan kesesuaian 

antara unsur atau aspek yang berbeda dalam suatu interaksi sosial 

sehingga menimbulkan kesatuan yang utuh, di sini etika-moral berperan 

sangat penting sebagai mediasi. Seimbang adalah keadaan yang 

menggambarkan suatu interaksi sosial yang sepantasnya, sepatutnya dalam 

melaksanakan hak dan kewajiban. Seimbang menyangkut soal tata nilai 

yang menjadi kesepakatan bersama atas dasar kepatutan dan norma 

tertentu yang diikuti.  

Dengan nilai budaya humanistik selaras, serasi, dan seimbang 

dimaksudkan agar di dalam kehidupan masyarakat (pergaulan sosial 

antarwarga Unnes), tumbuh dan berkembang perilaku yang baik, sikap 

sopan berdasarkan tata tertib pergaulan yang penuh rasa tanggung jawab. 

Dengan demikian, diharapkan (1) dapat menumbuhkan sikap saling 

menghargai dan saling menghormati antarsesama warga Unnes 

(memegang prinsip Hormat: wedi, isin, sungkan), (2) tidak menempatkan 

pribadi atau individu secara berlebihan dan menganggap orang lain lebih 

rendah, (3) tidak pamer kekayaan, kekuasaan, kepintaran secara 

berlebihan, (4) saling tolong menolong dan saling mengunjungi 

(silahturrohim) pada saat gembira maupun berduka, (5) keserasian hidup 

dengan masyarakat atau sesama di sekitar Unnes perlu dipupuk dan 

dipelihara terus (berdasarkan prinsip Rukun: kesatuan tanpa ketegangan, 

harmonis sosial, tolerani, dan pengendalian diri).  

Keberhasilan nilai humanis dapat dicapai melalui pemahaman, 

kepatuhan, dan penerapan perilaku berikut.  
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1) Mengamalkan ajaran agama yang dianut sesuai dengan tahap 

perkembangannya.  

2) Memahami kekurangan, kelebihan diri sendiri, dan menunjukkan sikap 

percaya diri.  

3) Mematuhi aturan-aturan sosial yang berlaku dalam lingkungan dan 

memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab.  

4) Menghargai keberagaman agama, budaya, suku, ras, dan golongan 

sosial ekonomi dalam lingkup nasional.  

5) Mencari dan menerapkan informasi dari lingkungan sekitar dan 

sumber-sumber lain secara logis, kritis, dan kreatif.  

6) Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, inovatif, dan 

kemampuan belajar secara mandiri sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya.  

7) Menerapkan nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara demi terwujudnya persatuan dalam negara 

kesatuan Republik Indonesia.  

8) Menghargai tugas pekerjaan, karya seni, budaya nasional, dan 

memiliki kemampuan untuk berkarya.  

9) Menerapkan hidup bersih, sehat, bugar, aman, dan memanfaatkan 

waktu luang dengan baik di kampus maupun di masyarakat.  

10) Berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif, santun, dan 

menghargai perbedaan pendapat.  

11) Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan di 

kampus dan masyarakat.  

Pada tataran universitas, kriteria pencapaian pendidikan humanis 

adalah terbentuknya budaya universitas, yaitu perilaku, tradisi, kebiasaan 

keseharian, dan simbol-simbol yang dipraktikkan oleh semua warga 

universitas dan masyarakat sekitar universitas harus berlandaskan nilai-nilai 

tersebut.  

 

Strategi Implementasi 

Karakter humanis dikembangkan melalui tahap pengetahuan, 

pelaksanaan, dan kebiasaan. Karakter humanis tidak terbatas pada 

pengetahuan saja. Seseorang yang memiliki pengetahuan humanis belum 

tentu mampu bertindak sesuai dengan pengetahuannya, jika tidak terlatih 

(menjadi kebiasaan) untuk melakukan kebaikan tersebut. Karakter humanis 

juga menjangkau wilayah emosi dan kebiasaan diri. Dengan demikian, 
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diperlukan tiga komponen karakter humanis yang baik (components of good 

humanism), yaitu humanism knowing (pengetahuan tentang humanis), 

humanism feeling atau perasaan (penguatan emosi) tentang humanis, dan 

humanism action atau perbuatan berhumanis. Hal ini diperlukan agar warga 

universitas  yang terlibat dalam sistem pendidikan dapat memahami, 

merasakan, menghayati, dan mengamalkan (mengerjakan) nilai-nilai 

humanis.  

Pendidikan karakter humanis secara terpadu di kampus dilaksanakan 

melalui penyusunan kurikulum, proses pembelajaran, manajemen 

universitas, dan kegiatan pembinaan kemahasiswaan.  

 

1) Pembentukan karakter yang terpadu dalam penyusunan kurikulum 

Pendidikan karakter humanis secara terpadu di dalam penyusunan 

kurikulum adalah penyusunan dan pelaksanaan kurikulum yang 

menginternalisasikan nilai-nilai humanis ke dalam komponen kurikulum. 

Berbagai hal yang terkait dengan karakter humanis diimplementasikan 

dalam penyusunan kuri- kulum yang terkait, seperti penyusunan visi, misi, 

tujuan, muatan kurikulum, struktur kurikulum, dan capaian pembelajaran.  

2) Pendidikan karakter secara terpadu dalam pembelajaran 

Pendidikan karakter humanis secara terpadu di dalam pembelajaran 

adalah pengenalan nilai-nilai, fasilitasi dipero- lehnya kesadaran akan 

pentingnya nilai-nilai, dan penginternalisasian nilai-nilai ke dalam tingkah 

laku mahasiswa sehari- hari melalui proses pembelajaran, baik yang 

berlangsung di dalam maupun di luar kelas pada semua mata pelajaran. 

Pada dasarnya kegiatan pembelajaran, selain untuk menjadikan mahasiswa 

menguasai kompetensi (materi) yang ditargetkan, juga dirancang untuk 

menjadikan mahasiswa mengenal, menyadari/peduli, dan menginternalisasi 

nilai-nilai humanis dan menjadikannya perilaku.  

 

3) Pendidikan karakter secara terpadu melalui manajemen universitas 

Menurut H. Koontz & O‘Donnel (Aldag 1987) dalam Kemdiknas 

(2010), manajemen berhubungan dengan pencapaian suatu tujuan yang 

dilakukan melalui dan dengan orang lain. Hampir senada dengan pendapat 

tersebut, Siregar (1987 dalam Kemdiknas 2010) menyatakan bahwa 

manajemen adalah proses yang membeda-bedakan atas perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengendalian, dengan 

memanfaatkan ilmu dan seni, agar tujuan yang telah ditetapkan dapat 
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tercapai. Manajemen juga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang 

memiliki tujuan bersama dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan.  

Berdasarkan pada uraian sebelumnya, keterkaitan antara nilai-nilai 

perilaku dalam komponen-komponen moral karakter humanis (knowing, 

feeling, dan action) terhadap Allah Swt., diri sendiri, sesama, lingkungan, 

kebangsaan, dan keinternasionalan membentuk suatu karakter manusia 

yang unggul (baik). Penyelenggaraan pendidikan karakter memerlukan 

pengelolaan yang memadai. Pengelolaan yang dimaksudkan adalah 

bagaimana pembentukan karakter humanis dalam pendidikan direncanakan, 

dilaksanakan, dan dikendalikan secara memadai.  

 

4) Pendidikan karakter secara terpadu melalui kegiatan pembinaan 

kemahasiswaan 

Kegiatan pembinaan kemahasiswaa adalah kegiatan pendidikan di 

luar perkuliahan dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan 

mahasiswa sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka 

melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan 

atau tenaga kepen- didikan yang berkemampuan dan berkewenangan di 

kampus.  

Visi kegiatan pembinaan kemahasiswaan adalah berkembangnya 

potensi, bakat dan minat secara optimal, serta tumbuhnya kemandirian dan 

kebahagiaan peserta didik yang berguna untuk diri sendiri, keluarga, dan 

masyarakat. Misi kegiatan pembinaan kemahasiswaan adalah (1) 

menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih oleh mahasiswa sesuai 

dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka; (2) 

menyelenggarakan kegiatan yang memberikan kesempatan mahasiswa 

mengeskpresikan diri secara bebas melalui kegiatan mandiri dan atau 

kelompok.  

 

5) Evaluasi Nilai Karakter Humanis 

Nilai karakter adalah sesuatu yang ada di dalam diri seseorang dan 

baru tampak ketika orang tersebut bersikap dan bertindak. Misalnya, 

karakter toleran terhadap orang lain, akan kelihatan ketika orang Islam tidak 

mengganggu orang lain, misalnya yang beragama Kristen  beribadah di 

gereja. 
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Salah satu yang dapat digunakan dalam penilaian karakter humanis 

adalah dengan penilaian diri (self evaluation). Berikut contoh penilaian diri 

yang dapat dipakai untuk melihat sejauhmana warga UNNES telah 

melakukan dan memiliki nilai karakter humanis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERMIN 

HUMANIS 

POSITIF SKOR NEGATIF SKOR 

Tidak suka 

menonjolkan diri 

 Suka menonjolkan 

diri 

 

Mengutamakan 

keserasian dan 

keselarasan dalam 

hidup 

 Tidak 

mengutamakan 

keselarasan dan 

keselarasan dalam 

hidup 

 

Bersikap toleran  Tidak toleran  

Tidak mudah 

berkonflik dengan 

orang lain 

 Mudah berkonflik 

dengan orang lain 

 

Suka mengalah  Tidak suka 

mengalah 

 

Bersikap santun  Tidak santun  

Menghargai orang lain  Tidak menghargai 

orang lain 

 

Memiliki simpati dan 

empati kepada orang 

lain 

 Tidak memiliki 

simpati dan empati 

kepada orang lain 

 

 

Cinta damai  Tidak cinta damai  

Mampu 

mengendalikan diri 

 Tidak mampu 

mengendalikan diri 

 

 

Penghitungan skor: 

1) Setiap unsur dalam cermin positif bernilai 1 sd. 5 

2) Setiap unsur dalam cermin negatif bernilai 1 sd. 5 

3) Skor maksimal (baik positif maupun negatif) adalah 5 x 10 = 50 

4) Skor cermin humanis dihitung dengan cara: total skor unsur cermin 

positif dikurangi total skor cermin negatif 

5) Kualitas Cermin Humanis: 
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No. Skor Kualitas 

1. 1-10 Sangat Tidak Humanis 

2. 11-20 Tidak Humanis 

3. 21-30 Cukup Humanis 

4. 31-40 Humanis 

5. 41-50 Sangat Humanis 

 

PEDULI 

Nilai kepedulian adalah sebuah nilai dasar dan sikap memperhatikan 

dan bertindak proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita 

(Fakultas Ilmu Sosial 2015). Lebih jauh peduli merupakan sebuah sikap 

keberpihakan kita untuk melibatkan diri dalam persoalan, keadaan atau 

kondisi yang terjadi di sekitar kita. Orang yang  peduli adalah orang yang 

terpanggil melakukan sesuatu dalam rangka memberi inspirasi, perubahan, 

kebaikan kepada lingkungan di sekitarnya. Ketika ia melihat suatu keadaan 

tertentu, ketika ia menyaksikan kondisi masyarakat maka dirinya akan 

tergerak melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan ini diharapkan dapat 

memperbaiki atau membantu kondisi di sekitarnya. 

Nilai karakter peduli merupakan kepedulian yang tidak hanya 

berorientasi pada diri sendiri, tetapi pada sebuah sistem. Kepedulian yang 

terangkai dalam sebuah ―Gerakan Peduli‖ merupakan gerakan untuk 

menguatkan konservasi sosial yang muncul lebih awal tidak hanya 

melahirkan kegiatan yang bersifat ritualistik. Peduli secara tidak langsung 

akan melahirkan narasi baru dalam kehidupan manusia. Narasi lokal 

tersebut membentuk ruang-ruang yang mengajak manusia untuk terus 

bereflektif akan dirinya. Aktivitas reflektif yang dilakukan oleh diri akan 

melahirkan moralitas yang menjunjung kebudayaan yang menjadi karakter 

pemilik kebudayaan. Dengan kata lain, mengaktualisasikan ‗budaya peduli‘ 

dari dalam sampai melahirkan aktifitas dengan sense of art, humanity, and 

the truth akan menjadi ‗budaya peduli pola bagi tindakan manusia dalam 

memenuhi kebutuhannya. 

Untuk memahami apa yang telah dikemukakan, berikut merupakan 

klasifikasi nilai kepedulian, yaitu; 

1. Peduli  Diri 

Peduli terhadap diri mencakup kepedulian dalam aspek, yaitu: 

a. Fisik, yakni meliputi tindakan berupa kesehatan diri, kerapian 

diri, kebersihan diri, menjaga asupan makan; 
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b. Non-fisik, yakni mencakup perhatian dan menjaga emosi dan 

mental diri sendiri untuk menjalin keharmonisan dan 

keselarasan diri. 

2. Peduli Sesama 

Bentuk kepedulian terhadap sesama yang diharapkan bukan hanya 

bentuk peduli dalam hati, tetapi praktik dari sikap peduli yang dimiliki oleh 

manusia, yaitu tergerak hatinya serta bergerak untuk melakukan sesuatu 

terhadap sesama untuk menolong kesulitan yang dilihatnya pada diri orang 

lain. 

3. Peduli Institusi 

Kepedulian terhadap institusi di lembaga perguruan tinggi tercermin 

dalam tugas yang disebut dengan Tridharma Perguruan Tinggi. Aktualisasi 

ketiga dharma tersebut dimulai dari lingkup yang terkecil di lingkungan 

internal sampai pada lingkungan eksternal yang lebih luas pada masyarakat, 

bangsa dan negara. 

4. Peduli Lingkungan 

Peduli lingkungan merupakan implementasi nilai peduli yang terwujud 

dalam aktivitas untuk mengindahkan lingkungan berdasarkan pada 

keprihatinan dan perhatian terhadap isu-isu, masalah fisik dan sosial.  

a. Fisik: aktualisasi peduli pada lingkungan dapat diterapkan 

dengan menjaga kebersihan lingkungan, mengkonservasi 

lingkungan, mengelola sampah organik dan anorganik. 

b. Sosial: peduli pada lingkungan sosial dapat dilakukan dengan 

saling berbagi dengan sesama dengan tepat, perhatian 

terhadap orang yang di sekitar, saling menghargai dan 

menghormati orang lain. 

Nilai kepedulian yang dikembangkan dalam rangka menguatkan 

konservasi sosial adalah sebuah produk dari lembaga pendidikan tinggi 

yang bersumber dari kultur kepribadian bangsa. Apabila dibuat dalam 

bentuk bagan, berikut genealoginya. 
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Gambar 2. Genealogi Penguatan Peduli terhadap Konservasi Sosial 

Sumber: Fakultas Ilmu Sosial, 2015. 

 

Indikator Nilai Karakter Peduli 

Nilai karakter Peduli akan dapat dimiliki oleh warga UNNES dan juga 

memberi dorongan kepada warga UNNES untuk digunakan sebagai 

landasan dalam pergaulan internal di kampus maupun pergaulan eksternal 

di luar kampus, manakala sudah dirinci dalam indikator nilai yang terukur. 

Berikut adalah indikator dari nilai karakter peduli. 

1. Peduli Diri 

a. Menyadari keberadaan diri. 

b. Mengenali potensi diri. 

c. Mengakui kelemahan dan keterbatasan diri. 

d. Rendah hati. 

e. Memelihara kesehatan fisik dan mental. 

f.    Memelihara semangat hidup dan optimis untuk mencapai tujuan. 

g. Meningkatkan produktivitas diri. 

h. Meningkatkan kemampuan diri. 

2. Peduli Sesama 

a. Mengedepankan kesamaan derajat antar sesama manusia. 

b. Mengutamakan rasa saling percaya antar sesama. 

c. Memiliki pandangan dan sikap positif terhadap orang lain. 

d. Memiliki rasa empati dan simpati terhadap orang lain. 

e. Bersedia mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang lain. 

f.    Saling nasihat-menasihati. 

g. Membantu sesama yang sedang mengalami kesulitan. 

h. Saling memaafkan untuk mencapai tujuan yang mulia. 

i.    Berkomunikasi antar sesama dengan tulus. 
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j.    Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap perasaan dan kebutuhan 

orang lain. 

k. Menghormati yang lebih tua dan mengasihi yang lebih muda. 

l.    Mengakui kelebihan dan kekurangan orang lain. 

m. Mengakui harkat dan martabat orang lain. 

3. Peduli Institusi 

a. Mengedepankan pelayanan kepada institusi. 

b. Mendahulukan kewajiban daripada hak. 

c. Tidak mengganggu hak orang lain dalam institusi; 

d. Melaksanakan tugas dengan baik sesuai prioritas institusi; 

e. Fokus pada tugas institusi tanpa melahirkan konflik; 

f. Bertindak dan proaktif secara efektif dan efisien dalam sebuah 

sistem institusi kemasyarakatan; 

g. Memahami alasan di balik organisasi mereka dan strukturnya; 

h. Memberikan masukan yang membangun terhadap institusi; 

i. Tahu bagaimana untuk mendapatkan hal-hal yang dilakukan dalam 

organisasi secara formal dan informal; 

j. berpikir dan bertindak dengan terbaik sesuai dengan minat klien; 

k. mengerti situasi kampus, masyarakat, dan negara 

l. percaya dan komitmen terhadap visi-misi institusi 

m. memiliki kebanggaan terhadap institusi; 

n. menjaga nama baik institusi; 

o. cinta tanah air. 

4. Peduli Lingkungan 

a. Sadar ruang hidup. 

b. Hemat dalam penggunaan air. 

c. Hemat dalam penggunaan energi. 

d. Memelihara kelestarian lingkungan. 

e. Melestarikan budaya bersih dan sehat. 

f. Memelihara budaya dan kearifan lokal. 

 

Indikator Keberhasilan 

Indikator keberhasilan implementasi nilai karakter Peduli adalah 

terwujudnya perilaku seluruh warga UNNES yang cerdas, inovatif, dan arif 

dengan tetap menjunjung tinggi etika dalam setiap kegiatan akademik dan 

kegiatan non akademik sehingga implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi 
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lebih berhasil dan berdaya guna  berdasarkan indikator masing-masing nilai 

karakter Peduli  sebagaimana diuraikan di atas. 

 

Strategi Implementasi 

Nilai karakter peduli diterapkan oleh warga kampus UNNES dalam 

kehidupan akademik dan nonakademik baik di kampus dan maupun di luar 

kampus. Kepedulian diwujudkan oleh pimpinan Universitas/Fakultas/Jurusan 

/Prodi; Dosen; Mahasiswa; dan Tenaga Kependidikan. 

1) Kepedulian oleh Pimpinan Universitas/Fakultas/ Jurusan/Prodi 

Implementasi nilai kepedulian yang dilakukan oleh Pimpinan 

Universitas/Fakultas/ Jurusan/Prodi di lingkungan FIS tercermin dalam 

perilaku berikut. 

(a) Memenuhi kebutuhan setiap warganya.  

(b) Mendengarkan aspirasi warganya.  

(c) Ikut serta memecahkan masalah yang muncul. 

(d) Membuat anak buahnya senang di bawah naungan lembaga yang 

dipimpinnya. 

(e) Menyejahterakan warga yang dipimpinnya 

(f) Memperhatikan dan memajukan perkembangan potensi warganya. 

(g) Memperhatikan hak dan kewajiban warganya secara proposional. 

(h) Memfasilitasi kegiatan akademik dan non akademik warganya 

(i) Pemimpin yang dekat dengan warga, tetapi tanpa mengurangi rasa 

hormat kepada pemimpinnya. 

(j) Mendengarkan keluhan warganya. 

(k) Memberikan keteladanan kepada warganya dalam hal akademik 

maupun nonakademik. 

2) Kepedulian oleh Dosen 

Implementasi nilai kepedulian yang dilakukan oleh dosen di 

lingkungan FIS tercermin dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi, 

yaitu: 

a) Kegiatan Perkuliahan, Pembimbingan Skripsi/Tugas Akhir, dan 

Pembimbingan Akademik 

(1) Selalu up date keilmuan dengan mengikuti seminar, 

lokakarya, simposium untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

(2) Memberikan materi pembelajaran kepada mahasiswa untuk 

mencapai learning outcomes. 
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(3) Memberikan bantuan kepada mahasiswa yang mengalami 

kesulitan belajar.Tidak membedakan jenis kelamin, ras, 

sukubangsa (keragaman) dalam kegiatan akademik baik yang 

dilakukan di kelas maupun di luar kelas. 

(4) Menepati segala komitmen yang telah disepakati di awal 

perkuliahan dan selama perkuliahan berlangsung. 

(5) Mendorong mahasiswa untuk mematuhi kesepakatan 

perkuliahan. 

(6) Mengingatkan ketidakhadiran, tugas, dan ujian mahasiswa. 

(7) Mengawali dan menutup perkuliahan dengan berdoa sesuai 

dengan keyakinan. 

(8) Menyisipkan motivasi dan keteladanan dalam perkualiahan. 

(9) Memberikan pentunjuk yang jelas kepada mahasiswa untuk 

mengerjakan tugas. 

(10) Memberikan referensi kepada mahasiswa untuk sumber 

dalam perkuliahan. 

(11) Membangun kedekatan sosial dengan mahasiswa 

(12) Memberikan keteladanan kepada mahasiwa dengan prestasi 

nyata 

(13) Tidak mempermalukan mahasiswa dalam kelak 

(14) Mendidik, membimbing, dan memfasilitasi mahasiswa 

sepenuh hati agar mampu menjadi lulusan yang memiliki 

karakter terpuji serta berguna bagi masyarakat 

(15) Memberikan arahan yang jelas dalam pembimbingan skripsi 

(16) Mendorong mahasiswa untuk menyelesaikan skripsi/tugas 

akhir, tugas, dan ujian tepat waktu 

(17) Berkenan dihubungi oleh mahasiswa atau mengubungi 

mahasiswa untuk menyelesaikan studi 

(18) Tidak mempersulit mahasiswa dalam mengerjakan 

skripsi/tugas akhir, tugas, dan ujian. 

b) Kegiatan Penelitian 

(1) Dosen selalu melakukan penelitian sesuai dengan bidang 

kajian untuk pengembangan ilmunya 

(2) Menyelesaikan laporan penelitian tepat waktu 

(3) Dosen mengajak mahasiswa menjadi anggota penelitian 

(4) Bekerjasama dengan dosen lain dalam kegiatan penelitian 

(5) Dosen menyeminarkan dan memublikasikan hasil penelitiannya 
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c)  Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

(1) Dosen selalu melakukan pengabdian sesuai dengan bidang 

kajian untuk pengembangan ilmunya. 

(2) Menyelesaikan laporan pengabdian tepat waktu. 

(3) Dosen mengajak mahasiswa menjadi anggota pengabdian 

kepada masyarakat. 

(4) Berkerjasama dengan dosen lain dalam pengabdian 

masyarakat. 

(5) Dosen menyeminarkan dan mempublikasikan hasil 

pengabdiannya. 

d)   Pergaulan Teman Sejawat/Pimpinan/Mitra Luar 

(1)  Bertutur kata dengan baik kepada semua pihak 

(2) Tidak menyakiti pihak hati orang/pihak lain 

(3) Senantiasa menjaga perasaan pihak lain 

(4) Saling menghormati dan menghargai pendapat orang/pihak lain 

(5) Menghormati dan menghargai keberhasilan yang dicapai oleh 

orang/pihak lain 

(6) Mengembangkan sikap empati dan simpati kepada orang/pihak 

lain 

(7) Memberikan apresiasi atas keberhasilan orang/pihak lain 

 

3)   Kepedulian oleh Mahasiswa 

Implementasi nilai kepedulian yang dilakukan oleh mahasiswa di 

lingkungan FIS tercermin dalam kegiatan berikut. 

a. Kegiatan Perkuliahan 

1) Menjaga kebersihan ruang kelas dan sekitarnya. 

2) Tidak buang sampah sembarag tempat. 

3) Tidak merokok sembarang tempat. 

4) Menghidupkan dan mematikan LCD, lampu, Kipas angin, dan AC. 

5) Aktif membaca berbagai referensi secara mandiri. 

6) Mahasiswa mengingatkan dosen untuk memulai kuliah (pergantian 

dosen) atau kegiatan akademik lainnya. 

7) Senantiasa mengikuti perkuliahan secara tertib  

8) Berpartisipasi aktif dalam perkuliahan di kelas maupun dalam 

mengerjakan tugas 

9) Mengumpulkan tugas perkuliahan tepat waktu sesuai dengan 

arahan dosen 
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10) Membantu teman yang mengalami kesulitan dalam memahami 

materi perkuliahan 

11) Melaporkan segala bentuk kecurangan teman kepada dosen/pihak 

yang terkait 

b.  Kegiatan Ilmiah Mahasiswa 

1) Senantiasa up date dengan mengikuti seminar, lokakarya, dan 

simposium. 

2) Senantiasa mempelajari materi dan metodologi baru yang 

bermanfaat bagi pengembangan ilmunya. 

3) Memberikan solusi aternatif terhadap permasalahan 

komunitas/masyarakat lewat pengabdian dan kegiatan ilmiah. 

4) Mengikuti berbagai kegiatan akademis dan non akademis yang 

bersifat kompetitif 

c. Pergaulan dengan sesama mahasiswa 

1) Bertutur kata dengan baik kepada semua pihak  

2) Tidak menyakiti hati orang/pihak lain 

3) Senantiasa menjaga perasaan pihak lain 

4) Saling menghormati dan menghargai pendapat orang/pihak lain 

5) Menghormati dan menghargai keberhasilan yang dicapai oleh 

orang/pihak lain 

6) Mengembangkan sikap empati dan simpati kepada orang/pihak lain 

7) Memberikan apresiasi atas keberhasilan orang/pihak lain 

4) Kepedulian oleh Tenaga Kependidikan dan Penunjang 

 Implementasi nilai dasar kepeduian yang diusung oleh FIS dapat 

diimplemntasikan oleh tenaga kependidikan dan penunjang dalam kegiatan, 

sebagai berikut: 

a) Menjalankan Tugas dan Fungsi 

(1) Datang dan pulang tepat waktu sesuai dengan jam kerja yang telah 

ditetapkan. 

(2) Tidak meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi tanpa 

izin dari atasan. 

(3) Menjalankan pekerjaan dengan mengutamakan kepentingan pihak 

yang dilayani. 

b) Menyajikan dan Menggunakan Data/Informasi 

(1) Tenaga Kependidikan menginput dan mengupdate data untuk 

menghasilkan informasi yang dibutuhkan lembaga. 
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(2) Memberikan informasi kepada bagian lain yang membutuhkan. 

(3) Menyampaikan informasi kepada atasan, teman sejawat, dan 

mahasiswa secara objektif. 

(4) Memberikan informasi yang dibutuhkan kepada pihak eksternal. 

c) Melaporkan Kegiatan 

(1) Melaporkan segala kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya 

dengan tepat waktu. 

(2) Membuat laporan keuangan secara objektif dan tepat waktu. 

(3) Menunjukkan bukti-bukti kegiatan yang dibutuhkan oleh lembaga. 

d) Menggunakan Peralatan, Sarana, dan Prasarana 

(1) Menggunakan peralatan, sarana, dan prasarana sesuai dengan 

kebutuhan bagian masing-masing. 

(2) Mengembalikan peralatan, sarana, dan prasarana yang bukan 

menjadi tanggungjawabnya kepada bagian yang memiliki 

tanggugjawab barang tersebut. 

(3) Merawat dan memelihara peralatan, sarana, dan prasarana 

penunjang akademik dan kemahasiswaan yang menjadi 

tanggungjawabnya. 

(4) Menyiapkan peralatan, sarana, dan prasarana untuk kepentingan 

akademik dan non akademik pada acara-acara tertentu di 

lingkungan kampus. 

(5) Tidak menggunakan peralatan, sarana, dan prasarana kampus 

untuk kepentingan di luar pekerjaannya. 

e) Memberikan pelayanan 

(1) Memberikan pelayanan kepada pihak internal maupun eksternal 

tanpa membedakan suku, ras maupun golongan. 

(2)  Senantiasa bersifat sopan dan santun dalam melakukan pelayanan 

kepada semua pihak baik internal maupun eksternal. 

(3)  Senantiasa ikhlas memberikan pelayanan baik yang mudah maupun 

sulit. 

(4)  Senantiasa memiliki hati yang sabar untuk melayani semua pihak. 

(5)  Memberikan layanan prima kepada semua pihak. 

 

Evaluasi Nilai Karakter Peduli 

Seperti halnya nilai yang lain bahwa perwujudan nilai karakter hanya 

dapat dilihat dari apa yang telah dilakukan oleh seseorang. Sebagai contoh 

orang dikatakan memiliki nilai karakter peduli jika dia ikhlas mau membantu 
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orang lain yang kesusahan. Berikut contoh penilaian diri yang dapat dipakai 

untuk melihat sejauhmana warga UNNES telah melakukan dan memiliki nilai 

karakter peduli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CERMIN 

KEPEDULIAN 

POSITIF SKOR NEGATIF SKOR 

Simpati  Tidak simpati  

Empati  Tidak empati  

Suka menolong  

 

Tidak suka 

menolong 

 

 

Altruis  

 

 

Egois  

Pemberi  Peminta  

 

 

Memiliki inisiatif  Tidak memiliki 

inisiatif 

 

 

Rela berkorban  Tidak mau 

berkorban 

 

Tidak 

mengutamakan 

keuntungan 

 Mengutamakan 

keuntungan 

 

 

Mengutamakan 

kegunaan bagi 

orang lain 

 

 

Tidak 

mengutamakan 

kegunaan bagi 

orang lain 

 

 

Ikhlas  Tidak ikhlas  

Skor Total    

 

Penghitungan skor: 

1. Setiap unsur dalam cermin positif bernilai 1 sd. 5 

2. Setiap unsur dalam cermin negatif bernilai 1 sd. 5 

3. Skor maksimal (baik positif maupun negatif) adalah 5 x 10 = 50 

4. Skor cermin kepribadian dihitung dengan cara: total skor unsur cermin 

positif dikurangi total skor cermin negatif 

5. Kualitas Cermin Kejujuran: 
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No. Skor Kualitas 

1 1-10 Sangat Tidak Peduli 

2 11-20 Tidak Peduli 

3 21-30 Cukup Peduli 

4 31-40 Peduli 

5 41-50 Sangat Peduli 

 

INOVATIF  

Kata "innovacyon" dalam Bahasa Perancis, berubah menjadi 

―innovate‖ dalam Bahasa Inggris dan ―berinovasi‖ dalam Bahasa 

Indonesia.Berdasarkan pemikiran Roger (1983), inovasi mengandung 

maknagagasan, ide, konsep, kebijakan, rencana, produk, praktek, atau apa 

saja yang merupakan sesuatu yang baru yang selanjutnya 

diimplementasikan. Istilah ―baru‖ bermakna mengkreasikan dan 

mengimplementasikan sesuatu menjadi satu kombinasi.Implementasi dari 

suatu gagasan atau pengetahuan akan menghasilkan teknologi baru atau 

produk baru yang pada gilirannya produk tersebut sangat bermanfaat 

bahkan dapat bernilai komersial, sosial,  atau organisasai..Inovasi juga dapat 

memiliki makna menambahkan nilai pada produk, pelayanan, proses kerja, 

pemasaran, sistem pengiriman, dan kebijakan.  Kegiatan inovatif juga 

memungkinkan dapat menambahkan nilai pada produk, pelayanan, proses 

kerja, pemasaran, sistem pengiriman, dan kebijakan.  Hasil kegiatan inovasi  

harusbermakna bagi individu, institusi, masyarakat, bangsa, negara, dan 

umat manusia pada umumnya. 

  

Dasar Berpikir 

Innovation skills  merupakan unsur  penting bagi individu, kelompok, 

organisasi, bangsa dan negara untuk menghadapi abad ke-21.Kreatifitas 

saja tidak cukup untuk dapat menghadapi perubahan zaman. Kreativitas 

memang dapat melihat perbedaan dan mampu membuka peluang baru, 

tetapi inovasi menjadikan peluang baru memiliki nilai. Nilai tersebut dapat 

nilai komersial, nilai sosial, dan nilai-nilai yang lain. Jadi inovasi menjadikan 

hasil kreativitas lebih bermakna dan berguna bagi individu, institusi,  

masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia pada umumnya.  

UNNES yang merupakan sebuah lembaga pendidikan tinggi tidak 

dapat melepaskan diri dari perkembangan zaman.UNNES yang 

mengidentikasi diri menjadi Rumah Ilmu Pengembang Peradaban harus 
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selalu melakukan kegiatan yang inovatif.Bagaimana mungkin menjadi 

pengembang peradaban tanpa melakukan kegiatan inovatif di segala 

bidang.Hal ini hanya dapat terwujud apabila segenap anggota civitas 

akademika memiliki karakter inovatif. Oleh karena itu UNNES  harus 

mengembangkan karakter inovatif  bagi civitas akademinya agar mampu 

menghasilkan karya-karya inovatif. Pengembangan karakter inovatif tersebut 

harus diimplementasikan melalui tahap-tahap perencanaan, pelaksanaan, 

dan penilaiannya. 

  

Penerapan 

Dalam sebuah organisasi dapat dibagi atas  tiga level inovasi, yaitu 

level individu, kelompok, dan organisasi. Dalam konteks UNNES, kelompok 

terbagi atas dosen, tenaga pendidikan, dan mahasiswa.Organisasi  dapat 

dibagi atas tingkat universitas, fakultas, dan jurusan. UNNES sebagai 

lembaga perguruan tinggi dapat mengembangkan karakter inovatif  segenap 

civitas akdemika antara lain melalui kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. 

Sloane (2007)  mengemukakan 10 cara meningkatkan inovasi untuk 

komersial,  yaitu have a vision for change, fight the fear of change, think 

like aventure capitalist, have a dynamic suggestion scheme, beakthe 

rules, give every one twojos, collaborate, welcome failure, failure, build 

prototypes, dan be passionate. Pendapat Sloane ini dapat diterapkan 

dalam konteks UNNES  mengembangkan karakter inovatif.  

Setiap anggota civitas akademika UNNES harus siap menghadapi 

perubahan. Salah satu syarat untuk dapat melakukan inovasi adalah orang 

harus mengetahui tujuan yang hendak dicapai. Tujuan itu harus diketahui, 

dipahami, dan diperjuangkan oleh semua anggota organisasi. Pemimpin 

yang inovatif harus dapat menngkomunikasikan tujuan sehingga setiap 

orang memahami dan merasakan pentingnya bagi organisasi dan demikian 

setiap anggota organisasi khususnya pemimpin siap mengahadapi dan 

melakukan perubahan-perubahan dalam rangka mencapai kesuksesan 

organisasi. Dalam hal ini juga anggotanya.  Tujuan itu diterjemahkan dari isi 

dan misi organisasai. Oleh karena itu setiap organisasi harus dapat 

merumuskan isi dan misi yang dirumuskan secara jelas dan mudah 

dipahami. Dengan demikian, pimpinan universitas, pimpinan fakultas, 

pimpinan jurusan, bahkan dosen dituntut untuk berperan secara maksimal 

dan dilaksanakan dalam berbagai kesempatan seperti dalam upacara, rapat, 

proses belajar mengajar, dsb, dan juga melalui berbagai media. 
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Ketakutan akan adanya perubahan bagi setiap anggota civitas 

akademika harus diperangi. Perubahan harus digalakan,  ambisi 

dikobarkan,   mimpi-mimpi dikembangkan,  bila perlu kepuasan dan 

kemapanan digantikan dengan harapan baru.  Pemimpin memberi gambaran 

masa depan yang lebih cerah.Reward and punishment diberikan atas dasar 

kinerja dan bukan atas dasar like and dislike. Keberanian mengambil resiko 

ditumbuhkan, khususnya bagi jajaran pimpinan. Setiap pekerjaan harus 

dipersiapkan dengan perencanaan dinamis dan feasible yang terbuka 

ataskritik dari manapun demi perbaikan.  Karakter  inovatiftidak akan 

terbentuk dalam kebebasan berkreasi dan berekspresi  layaknya para 

seniman yang penuh improvisasi.  

Orang yang menghadapi dua pekerjaan atau lebih biasanya akan 

terangsang untuk mencari atau mengembangkan cara agar mampu 

menyelesaikan pekerjaan secara efektif dan efisien. Dengan demikian 

pemberian jabatan rangkap bagi yang mampu harus dipandang sebagai 

sesuatu yang tidak tabu. 

UNNES harus mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga 

lain baik yang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Setiap anggota 

civitas akademika harus mampu menjalin kerjasama antar sesama warga 

UNNES.Salah satu moto kesuksesan dalam bekerja adalah mau bekerja, 

mampu bekerja, dan bisa bekerjasama. 

Ide baru tidak hanya dilaksanakan di lingkungan terbatas, tetapi 

dipublikasikan dan diterapkan di lingkup yang lebih luas. Kesiapan menerima 

kegagalan harus dikembangkan.Penerimaan atas kegagalan adalah salah 

satu kunci sukses berinovasi, karena dengan demikian berani melakukan 

hal-hal baru. Oleh karena itu,untuk meningkatkan karakter inovatif, setiap 

warga diberi kesempatan bereksperiman dan juga diberi kebebasan atas 

kemungkinan mengalami kegagalan. Keberanian mencobakan suatu ide 

baru yang resikonya relatif rendah ke public perlu dikembangkan. Semangat 

tinggi diperlukan bagi keberhasilan berinovasi. Oleh karena itu salah satu 

tugas pimpinan untuk meningkatkan keberhasilan berinovasi adalah 

mengobarkan semangat warganya antara lain dengan menyadarkan penting 

dan manfaat tercapainya tujuan organisasi atau perusahaan. 

Seperti halnya dengan pengembangan karakter kreatif, 

pengembangan karakter inovatif dapat diimplementasikan melalui kegiatan 

Tridharma Perguruan Tinggi. Implementasi dalam bidang pendidikan berarti 

dalam proses belajar mengajar dalam setiap perkuliahan dan kegiatan 
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belajar mengajar yang lain harus memiliki dampak pengiring  bagi 

pengembangan karakter inovatif. Hal ini akan terwujud apabila perencanaan 

dan pelaksanaan kegiatan selalu bermuatan pendidikan karakter  inovatif. 

Implemantasi dalam penelitiaan perlu diwujudkan dengan topik-topik 

penelitian yang baru serta memuat aspek-aspek yang berkaitan dengan 

pengembanganpendidikan karakter inovatif. Implementasi dalam bidang 

pengabdian masyarakat diwujudkan dalam kegiatan yang memuat 

pendidikan karakter inovatif.  

Pengembangan karakter inovatif juga  diimplementasikan melalui 

pendekatan civitas akademika, yaitu pembinaan terhadap dosen, tenaga 

pendidikan, dan mahasiswa.Dalam setiap kelompok unsur civitas akademika 

ada individu-individu yang berposisi sebagai unsur pimpinan Sudah barang 

tentu target untuk masing-masing kelompok tidak samadalam penekanan 

karakter inovatifnya. 

Implementasi  pengembangan karakter inovatif dilakukan dengan 

pendekatan edukatif, komunikatif, dan keteladanan.Pendekatan edukatif  

bermakna bahwa  pengembangan karakter inovatif  dilakukan  melalui 

proses pendidikan secara sistemik dan futuristik. Pendekatan komunikatif 

dilakukan dalam bentuk ajakan dan diskusi pemikiran konservasi karakter 

inovatif secara realistis dan argumentatif.  Adapun pendekatan keteladanan 

dimanifestasikan dalam bentuk pemberian contoh yang mencerminkan 

kemampuan berpikir dan bertindak secara inovatif 

Pengembangan karakter inovatif dilakakukan di berbagai kesempatan,  

dilaksanakan di dalam maupun di luar kampus, dan dalam situasi formal 

maupun informal. Khususnya pengembangan karakter inovatif mahasiswa 

dilaksanakan dalam kegiatan intra kampus maupun  ekstra kampus  dan 

dalam kokurikuler atau ekstra kurikuler.Sebagaimana dalam pengembangan 

karakter kreatif, pengembangan karakter inovatif bagi civitas akademika juga  

perlu diberi kebebasan yang memadai dalam berpikir, bekerja, berpendapat, 

dan bertindak, serta sarana dan dukungan yang memadai. Dengan 

demikian, di UNNES harus dikembangkan suasana yang mendukung 

pengembangan karakter inovatif dengan antara lainmenciptakan  situasi 

yang terlalu terkekang oleh peraturan yang statis dan kaku serta menjauhi 

kegiatan-kegiatan yang hanya bersifat formalitas. 
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Evaluasi Nilai Karakter Inovatif 

Seperti halnya nilai yang lain bahwa perwujudan nilai karakter hanya 

dapat dilihat dari apa yang telah dilakukan oleh seseorang. Sebagai contoh 

orang dikatakan memiliki nilai karakter inovatif jika dia banyak ide dan 

mampu menghasilkan temuan baru. Berikut contoh penilaian diri yang dapat 

dipakai untuk melihat sejauhmana warga UNNES telah melakukan dan 

memiliki nilai karakter inovatif 

 

 

 

 

CERMIN 

INOVATIF 

POSITIF SKOR NEGATIF SKOR 

Banyak akal  Pendek akal  

Banyak ide  Sedikit ide  

Tidak mudah 

putus asa 

 

 

Mudah putus asa  

 

Selalu ingin 

menjadi yang 

terbaik 

 

 

 

Tidak selalu harus 

menjadi yang 

terbaik 

 

Berkarya untuk 

memperoleh 

kepuasan 

 Berkarya untuk 

memperoleh 

penghargaan 

 

 

 

Memiliki kemauan 

menghasilkan 

temuan baru 

 Tidak memiliki 

kemauan 

menghasilkan 

temuan  baru 

 

 

Mampu berpikir 

cepat dan tepat 

 Tidak mampu 

berpikir cepat dan 

tepat 

 

Berpikir logis, 

cermat, dan detil 

 Tidak berpikir 

logis, cermat, dan 

detil 

 

 

Selalu mengambil 

inisiatif 

 

 

Tidak selalu 

mengambil 

inisiatif  

 

 

Selalu ingin 

memberikan 

kontribusi 

 Tidak selalu ingin 

memberikan 

kontribusi 
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Penghitungan skor: 

1. Setiap unsur dalam cermin positif bernilai 1 sd. 5 (catatan: paling 

baik bernilai 5) 

2. Setiap unsur dalam cermin negatif bernilai 1 sd. 5 (catatan: paling 

buruk bernilai 5) 

3. Skor maksimal (baik positif maupun negatif) adalah 5 x 10 = 50 

4. Skor cermin kepribadian dihitung dengan cara: total skor unsur 

cermin positif dikurangi total skor cermin negatif 

5. Kualitas Cermin Keinovatifan: 

No. Skor Kualitas 

1 1-10 Sangat Tidak Inovatif 

2 11-20 Tidak Inovatif 

3 21-30 Cukup Inovatif 

4 31-40 Inovatif 

5 41-50 Sangat Inovatif 

 

SPORTIF 

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

dan isu politik akhir-akhir ini, perjalanan demokrasi dalam berbangsa dan 

bernegara di Indonesia saat ini dihadapkan pada isu perpecahan antar 

kelompok dan golongan. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai bentuk 

ujaran kebencian (liputan6.com, 2017a), persekusi (liputan6.com, 2017b), 

dan klaim yang menjadi kelompok atau golongan paling benar sedangkan 

yang lain salah (tribunnews.com, 2017). Relevan dengan situasi ini, dalam 

peringatan Hari Lahir Pancasila di tahun 2017 unggahan ―Saya Indonesia 

Saya Pancasila‖ menjadi viral di media sosial dunia maya. Pesan-pesan ini 

muncul untuk kembali mengingatkan pentingnya memelihara persatuan dan 

kesatuan Indonesia. Di samping itu, pesan ini juga digaungkan untuk 

mengingatkan kembali semboyan ―Bhinneka Tunggal Ika‖ guna meredam 

potensi perpecahan akhir-akhir ini. Pancasila sebagai ideologi negara 

Indonesia memang merupakan alat penting dan strategis guna menjaga 

persatuan dan kesatuan Indonesia serta arah untuk menuju pencapaian 

cita-cita luhur kemerdekaan Negara Republik Indonesia. 

Sementara apabila ditilik dari perspektif nilai dan karakter, munculnya 

isu perpecahan mengingatkan kembali relevansinya nilai-nilai dan karakter 

sportif dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai dan karakteri sportif 

diajarkan dari praktik olah raga baik formal maupun informal (Sikrka, 2011). 



63 
 

Olah raga mengajarkan pentingnya karakter dan nilai keadilan, penghargaan 

terhadap perbedaan, toleran, etika, empati, kejujuran, kegigihan, 

perjuangan, dan kepemimpinan (Fullinwider, 2006). Apabila nilai-nilai dan 

karakter yang terkandung dari praktik olah raga tersosialisasikan dan dapat 

dipahami dengan baik atau menjadi dasar penalaran moral (moral 

reasoning) semua warga negara Indonesia, maka isu perpecahaan sangat 

mungkin bisa diredam. Dengan berkembangnya nilai dan karakter sportif 

pada setiap warga negara, maka kehidupan bernegara akan menjadi rukun, 

penuh toleransi dan saling menghargai terhadap perbedaan, harmonis, 

tertib, dan aman. Kondisi-kondisi tersebut merupakan syarat penting bagi 

terwujudnya pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial. 

Berdasarkan kenyataan itu, sportif merupakan bagian penting dari 

Universitas Negeri Semarang dari nilai dan karakter yang perlu untuk 

dikembangkan guna mencapa visi menjadi universitas berreputasi yang 

berwawasan konservasi. Ditumbuh-kembangkannya nilai dan karakter 

sportif pada seluruh sivitas akademik Universitas Negeri Semarang 

diharapkan dapat meningkatkan reputasi universitas secara nasional 

maupun internasional. Penanaman nilai dan karakter sportif juga diharapkan 

dapat memungkinkan Universitas Negeri Semarang berkontribusi dalam 

memelihara persatuan dan kesatuan Indonesia. 

 

A. Konsep Dasar Nilai dan Karakter Sportif 

Tim Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Semarang (2016) 

memaparkan bahwa nilai dan karakter sportif didasarkan oleh filsafat kuno 

keolahragaan yang dikenal sebagai olympism. Nilai-nilai olah raga yang 

terdapat dalam olympism dapat diejawantahkan dalam kehidupan sehari-

hari dalam bermasyarakat dan berbangsa. Praktik pembelajaran atau 

pendidikan olah raga pun mampu menjadi wahana bagi para peserta didik 

untuk mengembangkan karakter (Doty, 2006). 

Di sisi lain, nilai berkaitan dengan apa yang penting bagi individu yang 

bersangkutan (Beck & Cowan, 1996), sedangkan karakter merupakan 

konstruk psikologis yang kompleks, menjadi predisposisi perilaku pada 

seseorang untuk bertindak sebagai seorang agen moral (Berkowitz & Bier, 

2004). Nilai merupakan pemandu bagi seseorang tentang apa yang boleh 

dan dilarang oleh individu dalam kehidupan sehari-harinya. Karakter 

merupakan dasar bagi orang untuk berperilaku dalam mengejawantahkan 

pandangan moralnya di kehidupan sehari-hari.  
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Dalam kaitannya dengan nilai dan karakter sportif, maka nilai dan 

karakter yang terkandung dalam sportif meliputi: keunggulan (excellence), 

persahabatan (friendship), penghormatan (respect), keadilan (fair play), dan 

integritas (integrity) (Hall, Newland, Galli, & Visek, 2015; Tim Fakultas Ilmu 

Keolahragaan Unnes, 2016). Berikut ini diskusi tentang setiap bentuk nilai 

dan karakter sportif. 

1. Keunggulan 

Nilai dan karakter akan keunggulan yang dikembangkan dari pesan-

pesan praktik keolahragaan mengarah pada pentingnya individu untuk 

mengembangkan potensi dirinya sehingga mencapai kelebihan atau 

keunggulan tertentu yang tidak dapat dicapai oleh semua orang. Di 

samping itu, nilai dan karakter akan keunggulan memberikan 

penghargaan yang tinggi akan usaha dan kemauan menjalani proses 

dalam rangka mencapai keunggulan tersebut. Dalam implementasinya, 

nilai dan karakter akan keunggulan menuntut individu untuk memiliki 

tujuan dan visi serta komitmen dan motivasi yang mengarahkannya 

pada pencapaian keunggulan tersebut. Individu yang memiliki nilai dan 

karakter akan keunggulan yang tinggi akan membuat dia mampu 

mencapai kesuksesannya dan dapat berkiprah serta berkontribusi bagi 

pembangunan di masyarakatnya. 

2. Persahabatan 

Nilai dan karakter akan persahabatan mendorong individu untuk menjadi 

orang yang mau menerima dan memahami keunikan dan perbedaan 

dari orang lain, berempati, toleran, pengertian, dan mampu meredam 

konflik yang muncul dalam hubungan sosial. Dari praktik keolahragaan, 

nilai dan karakter akan persahabatan dapat ditarik dari kekohesifan dan 

kerjasama tim, solidaritas, dukungan (support), dan optimisme. Nilai dan 

karakter akan persahabatan ini berlaku bukan hanya kepada 

golongannya sendiri, melainkan kepada golongan atau kelompok yang 

berbeda. Oleh karenanya, dengan nilai dan karakter akan persahabatan, 

maka perbedaan yang dilatarbelakangi oleh suku, ras, agama, sikap dan 

pilihan politik, status sosial ekonomi, dan berbagai atribut atau identitas 

lainnya dikesampingkan. Nilai ini penting bagi bangsa Indonesia yang 

sudah ditakdirkan sebagai bangsa yang majemuk guna menjaga 

persatuan dan kesatuan Indonesia. 
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3. Penghormatan 

Nilai dan karakter akan penghormatan diarahkan untuk memandu 

individu agar menghormati dan menghargai lingkungan hidup, 

lingkungan sosial, budaya, agama dan tata tertib yang berlaku bagi 

golongan atau kelompok lain di manapun individu tersebut berada. 

Melalui nilai dan karakter akan penghormatan, individu didorong untuk 

melihat dirinya tidak lebih muliah dari orang lain karena pada 

hakekatnya setiap manusia memiliki harkat, martabat, dan asasi yang 

sama dan penting untuk dihargai. Nilai dan karakter ini memandu 

individu untuk hidup secara lebih adaptif dalam memandang perbedaan 

yang ada dalam kehidupan sosial sehari-hari.  

4. Keadilan 

Nilai dan karakter akan keadilan dari olah raga dapat dipelajari dari 

pelaksanaan olah raga yang sportif dan permainannya adil. Oleh karena 

itu, dalam kegiatan olah raga seringkali diperlukan wasit yang berfungsi 

untuk menjadi penjaga keadilan dalam permainan atau kegiatan olah 

raga. Dalam penerapannya di dalam kehidupan bermasyarakat, nilai 

dan karakter akan keadilan memungkinkan individu untuk memiliki 

peluang yang sama untuk berhasil dan sukses. Hal ini dikarenakan nilai 

dan karakter akan keadilan senantiasa memandu individu untuk 

bertindak sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku dalam 

kehidupan sosial. Setiap upaya pelanggaran terhadap aturan dalam 

mencapai kesuksesan, seperti korupsi maupun nepotisme, dapat 

dipandang sebagai bentuk pencideraan terhadap keadilan. Oleh karena 

itu, tindakan-tindakan semacam itu memiliki konsekuensi, baik secara 

sosial maupun hukum. Di samping itu, keberadaan nilai dan karakter 

akan keadilan menuntut setiap individu untuk memahami aturan yang 

berlaku, baik aturan moral, sosial maupun hukum, yang memandu atau 

mengatur setiap transaksi individu dengan individu yang lain. 

5. Integritas  

Nilai dan karakter akan integrtasi mendorong individu untuk mau dan 

mampu memelihara prinsip moralnya dalam setiap tindakan yang 

diambilnya. Individu dengan nilai dan karakter integritas akan 

menghindarkan dirinya dari bentuk perilaku dan aktivitas yang 

membuatnya melanggar aturan moral yang diyakini kebenarannya, 

bahkan meskip upaya penghindaran itu merugikan diri maupun 

kelompoknya. Nilai dari karakter akan integritas ini sangat penting untuk 
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mendasari individu menjadi pribadi yang jujur. Oleh karenanya, nilai dan 

karakter akan integritas banyak dikampanyekan dalam rangka 

munurunkan angka korupsi, pemerasan, penyimpangan anggaran, dan 

pungutan liar (pungli). 

 

Penanaman Nilai dan Karakter Sportif dalam Tri Dharma Perguruan 

Tinggi 

1. Nilai dan Karakter Sportif dalam Pendidikan 

Beberapa langkah yang dapat ditempuh untuk menanamkan nilai dan 

karakter sportif dalam pendidikan adalah: 

a. Seluruh civitas akademika, khususnya dosen, memodelkan nilai dan 

karakter sportif kepada para mahasiswa dalam berbagai forum akademik 

termasuk selama melaksanakan perkuliahan. Contoh bentuk model yang 

bisa ditunjukkan dari nilai dan karakter sportif adalah mensosialisasikan 

dan melaksanakan aturan dan kontrak perkuliahan secara konsekuen; 

apabila dilakukan perubahan kontrak/rencana perkuliahan maka 

perubahan itu diketahui dan disepakati bersama mahasiswa dan bukan 

karena paksaan dosen sehingga semua mahasiswa memiliki peluang 

untuk berusaha memiliki kinerja yang terbaik dalam perkuliahan. Bentuk 

contoh model lain dari nilai dan karakter sportif adalah pemberian nilai 

yang adil sesuai dengan kinerja mahasiswa. 

b. Menyelenggarakan ujian yang bebas dari yang bebas dari menyontek 

dan berbagai bentuk kecurangan yang lainnya. Hal ini ditempuh dengan: 

a) penanaman dan sosialisasi nilai dan karakter sportif, b) pengelolaan 

serta pengawasan ujian yang kredibel, dan c) penyediaan lingkungan 

ujian yang memadai dan meminimalisir peluang mahasiswa untuk 

menyontek. Poin-poin tersebut penting mengingat tindakan menyontek 

dipengaruhi oleh faktor personal mahasiswa dan situasi atau lingkungan. 

c. Dalam berbagai kegiatan diskusi akademik, baik di ruang perkuliahan 

maupun forum akademik lain di luar perkuliahan, semua civitas akademik 

diberi inspirasi untuk senantiasa berjuang mencapai keunggulan 

sehingga: a) bagi mahasiswa, mereka mampu bersaing dan 

memanfaatkan peluang dunia kerja setelah lulus; dan b) bagi tenaga 

pendidik dan kependidikan, mereka mampu menghantarkan Universitas 

Negeri Semarang mencapai visinya menjadi univeritas yang berreputasi 

internasional dan berwawasan konservasi. 
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d. Angkat isu-isu tentang dilema moral yang terjadi dari fenomena 

kehidupan sehar-hari dan dorong para mahasiswa untuk mendiskusikan 

tentang cara mengimplementasikan nilai dan karakter sportif guna 

memecahkan dilema tersebut. Dorong dan fasilitasi mahasiswa untuk 

melakukan brainstorming sehingga muncul berbagai jawaban dengan 

berbagai perspektif yang berragam. 

2. Nilai dan Karakter Sportif dalam Penelitian 

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menanamkan nilai dan 

karakter sportif dalam penelitian adalah: 

a. Dorong pengembangan dan pengaplikasian perangkat lunak anti 

plagiarisme dengan tujuan untuk meningkatkan kejujuran dan integritas 

dari tenaga pendidik maupun mahasiswa dalam melaksanakan 

penelitian. Di samping itu, pengaplikasian perangkat lunak anti 

plagiarisme mendorong peneliti untuk mampu menghasilkan penelitian 

yang lebih bermutu dan memiliki nilai novelty  yang lebih baik. 

b. Dorong para peneliti untuk menghasilkan temuan penelitian dan publikasi 

artikel yang berkualitas sehingga berkontribusi bagi peningkatan reputasi 

Universitas Negeri Semarang menjadi universitas berreputasi 

internasional. Di samping itu, bagi individu peneliti, hasil penelitian dan 

publikasi yang bermutu meningkatkan reputasi peneliti itu sendiri. 

3. Nilai dan Karakter Sportif dalam Pengabdian kepada Masyarakat 

Penanaman nilai dan karakter sportif dalam kegiatan pengabdian 

kepada masyarakat dapati dilakukan melalui: 

a. Dorong masyarakat pengakses kegiatan pengabdian kepada masyarakat 

untuk mampu mendefinisikan nilai dan karakter sportif dan urgensinya 

untuk diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksana 

kegiatan pengabdian kepada masyarakat didorong untuk meyakinkan 

kepada masyarakat bahwa mengimplementasikan nilai dan karakter 

sportif ini memungkinkan mereka untuk berkontribusi dalam 

meningkatkan kenyaman secara sosial dan persatuan serta kesatuan di 

masyarakat. 

b. Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat dituntut untuk 

mampu memodelkan nilai dan karakter sportif selama berinteraksi 

dengan masyarakat pengakses kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. Apabila setiap pengabdi kepada masyarakat dari Universitas 

Negeri Semarang mampu memodelkan nilai dan karakter sportif, maka 
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reputasi universitas di hadapan masyarakat secara positif akan semakin 

meningkat. 

 

Evaluasi Nilai Karakter Sportif 

Seperti halnya nilai yang lain bahwa perwujudan nilai karakter hanya 

dapat dilihat dari apa yang telah dilakukan oleh seseorang. Sebagai contoh 

orang dikatakan memiliki nilai karakter sportif jika dia mau mengakui 

kebenaran yang ditunjukkan orang lain. Berikut contoh penilaian diri yang 

dapat dipakai untuk melihat sejauhmana warga UNNES telah melakukan 

dan memiliki nilai karakter sportif. 

 

 

 

 

CERMIN 

SPORTIVITAS 

POSITIF SKOR NEGATIF SKOR 

Mengakui bahwa 

orang lain benar 

 Tidak mengakui 

orang lain benar 

 

Menjunjung 

tinggi kebenaran 

 Tidak menjunjung 

kebenaran 

 

Menyukai 

kebaikan 

 

 

Tidak menyukai 

kebaikan 

 

 

Yakin apa yang 

dipikirkan, 

diucapkan dan 

dilakukan dilihat 

Allah swt 

 

 

 

Tidak yakin apa 

yang dipikirkan, 

diucapkan dan 

dilakukan dilihat 

Allah swt 

 

Yakin bahwa apa 

yang dilakukan 

akan 

mendapatkan 

balasan 

 Tidak yakin bahwa 

apa yang dilakukan 

akan mendapatkan 

balasan 

 

 

 

Tidak ingin apa 

yang dilakukan 

merugikan orang 

lain 

 Tidak peduli apa 

yang dilakukan 

merugikan orang lain 

 

 

Tidak selalu 

mengambil 

keuntungan 

 Selalu mengambil 

keuntungan 

 

Bisa menerima 

kekalahan 

 Tidak bisa menerima 

kekalahan 
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Tidak suka 

berbuat curang 

 

 

Berbuat curang jika 

menguntungkan 

 

 

Mau mengakui 

bahwa 

perbuatannya 

salah 

 Tidak mau mengakui 

bahwa perbuatannya 

salah 

 

 

Penghitungan skor: 

1. Setiap unsur dalam cermin positif bernilai 1 sd. 5 

2. Setiap unsur dalam cermin negatif bernilai 1 sd. 5 

3. Skor maksimal (baik positif maupun negatif) adalah 5 x 10 = 50 

4. Skor cermin kepribadian dihitung dengan cara: total skor unsur cermin 

positif dikurangi total skor cermin negatif 

5. Kualitas Cermin Sportivitas: 

 

No. Skor Kualitas 

1 1-10 Sangat Tidak Sportif 

2 11-20 Tidak Sportif 

3 21-30 Cukup Sportif 

4 31-40 Sportif 

5 41-50 Sangat Sportif 

 

KREATIF  

Kata ―create‖ dalam Bahasa Inggris berarti menciptakan, sedangkan 

kata ―creation‖ berarti ciptaan.  Kata ―kreatif‖ dalam Bahasa Indonesia 

dimaknai sebagai kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, 

adapun kata ― kreatifitas‖ bermakna proses kreatif. 

Kreativitas pada hakikatnya adalah kemampuan untuk membuat 

kombinasi baru yang berdasarkan data, informasi, atau unsur-unsur yang 

sudah ada, baik pengetahuan atau pengalaman (Munandar, 

2012).Kreatifitas juga dapat diartikan sebagai suatu kecenderungan untuk 

membangun atau mengenalkan gagasan, alternatif, atau peluang yang akan 

bermanfaat dalam pemecahan masalah, komunikasi antar manusia, dan 

melayani diri sendiri maupun melayani orang lain. Salah satu ciri penting dari 

suatu hasil karya kreatif adalah unsur kebaruan. 

Karakter kreatif hanya dimiliki oleh orang-orang yang selalu berpikir 

kreatif.Berpikir kreatif memiliki ciri-cirifluency, fleksibility, originality, 
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elaboration, dan redefinition (Guilford, 1950). Fluency (kelancaran) adalah 

kemampuan untuk menghasilkan banyak ide atau gagasan. 

Fleksibility (keluwesan) adalah  kemampuan untuk menyelesaikan masalah 

dengan menggunakan berbagai prosedur, cara, atau pendekatan, bahkan 

berbagai kemungkinan jawaban. Originality  adalah kemampuan 

mengemukakan  ide atau gagasan yang berasal  dari dirinya sendiri dan 

dengan menggunakan caranya sendiri. Originality kadang diartikan lebih 

pada kebaruan dari pada keaslian. Elaboration (elaboasi) adalah  

kemampuan menjelaskan sesuatu secara rinci. Redefinition (perumusan 

kembali) adalah kemampuan untuk melihat suatu masalah berdasarkan 

sudutpandang yang berbeda dengan kebanyakan orang.   

Kemampuan lain yang juga merupakan ciri berpikir kreatif adalah risk 

taking, complexity, curiousity, dan imagination. Risk taking adalah 

keberanian mengemukakan pendapat, mempertahankan pendapat, dan 

berani menerima resiko untuk menerima kritik. Complexity adalah 

kemampuan mencari berbagai alternatif untuk memecahkan masalah rumit 

atau keluar dari suatu keadaan yang tak menentu. Curiousity adalah 

keinginan dan kemauan untuk mengetahui atau memahami sesuatu yang 

samar, misterius, atau yang dikagumi. Imagination adalah kemampuan 

membangun ide atau gagasan dan kemampuan untuk mewujudkannya 

dalam dunia konkrit. Menurut Einstein, imajinasi adalah lebih penting dai 

pada pengetahuan. Alasannya, pengetahuan dibatasi oleh apa yang 

sekaran diketahui atau dipahami, sedangkan imajinasi mencakup seluruh 

dunia dan apa yang ad a dalam imajinasi akan diketahui dan dipahami. 

Dengan demikian, orang yang imajinatif akan mampu berpikir tentang apa 

yang tidak diketahui atau dipikirkan oleh orang lain. Menurut Goman (1991), 

orang yang kreatif dapat berpikir secara out of the box dan bisa tampil dalam 

keramaian orang. 

 

Latar Belakang 

Sepanjang sejarah umat manusia, abad ke-21 dapat dipandang 

sehagai  abad yang paling cepat mengalami perubahan. Perubahan 

kehidupan sangat dahsyat,  arus perubahan dalam 10 tahun mendatang 

dapat diperkirakan akan lebih cepat dari perubahan satu abad yang lalu. 

Perubahan ini memberi tantangan besar berkaitan dengan masalah 

lingkungan hidup, kemajuan teknologi informasi, konvergensi ilmu dan 

teknologi, ekonomi berbasis pengetahuan, industri kreatif dan budaya, 



71 
 

pergeseran kekuatan ekonomi dunia, pengaruh dan imbas teknosains, dan 

kualitas pendidikan. Perubahan ini menuntut manusia memiliki sejumlah 

ketrampilan agar tetap survive. Kemampuan yang dibutuhkan, yaitu  life and 

career skills,   learning and innovation skills,  dan  information media and 

technology  skills (Trilling dan Fadel, 2009). Innovation skills  merupakan 

unsur  penting untuk menghadapi abad ke-21. Dengan demikian, agar 

mampu menghadapi abad ke-21, institusi, lembaga, atau organisasi yang 

ingin berkembang menuntut setiap warganya memiliki karakter  inovatif. 

Inovasi merupakan proses penciptakan, pembaharuan, pengembangan, 

atau pemanfaatan hal baru yang berbeda dengan yang sudah ada. 

Penciptaan atau pengembangan hal baru itu didahului oleh adanya gagasan 

baru. Gagasan baru dilahirkan melalui proses kreatif.  

Alasan mengapa manusia harus kreatif, antara lain adalah kebutuhan 

akan sesuatu yang baru, bervariasi, dan tantangan yang kompleks. Abad 21 

dan seterusnya kehidupan akansemakin komplek dan masalah yang 

dihadapi oleh manusia juga semakin kompleks, sehingga cara 

menghadapinya memerlukan gagasan, pemikiran, cara berkomunikasi, 

perlengkapan dan peralatan, dan sebagainya yang juga baru dan bervariasi. 

Munculnya nilai-nilai baru yang muncul juga memerlukan cara baru untuk 

mengkomunikasikan.  

Menurut Goman (1991), inovasi merupakan aplikasi praktis dari 

gagasan kreatif. Dengan perkataan lain, melakukan inovasi berarti 

mengimplementasikan ide hasil berpikir kreatif. Oleh karena itu, 

pengembangan karakter kreatif harus mendahului atau bersamaan dengan 

pengembangan karakter inovatif. 

 

Langkah 

Secara umum, pengembangan karakter kreatifitas dapat dilaksanakan 

melalui pendekatan pribadi, pendorong, proses, dan produk.Kreatifitas tidak 

dapat dilepaskan dengan lingkungan.Dalam pengembangan kreatifitas, 

masing-masing individu harus banyak melakukan  berbagai bentuk interaksi 

dengan lingkungan untuk merangsang memunculkan ide-ide baru. Setiap 

individu memerlukan dorongan untuk dapat memunculkan gagasan-gagasan 

baru.Dorongan dari luar diri atau dorongan ekternal dapat berupa 

penghargaan, pujian, intensif, promosi jabatan, dan penghargaan dalam 

bentuk lainnya. Keterlibatan sesorang pada berbagai kegiatan juga akan 

membantu munculnya  kreatifitas  pada dirinya. Keterlibatan dalam suatu 
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kegiatan merupakan bentuk pendekatan proses. Oleh karena itu dalam 

rangka membentuk karakter kreatif, setiap orang dalam suatu kelompok 

harus semaksimal mungkin dilibatkan dalam setiap kegiatan yang relevan. 

Keterlibatan dalam setiap kegiatan bagi individu akan memebri makna pada 

dirinya akan kesadaran atas partisipasi terhadap terciptanya suatu produk. 

Rasa ikut dalam proses menciptakan produk ini akan mendorong diri 

seseorang  berpikir  untuk menciptakan gagasan  baru.  

Dalam konteks UNNES sebagai sebuah perguruan tinggi, 

pengembangan karakter kreatif dapat diimplementasikan melalui kegiatan 

Tridharma Perguruan Tinggi. Implementasi dalam bidang pendidikan berarti 

dalam proses belajar mengajar dalam setiap perkuliahan dan kegiatan 

belajar mengajar yang lain harus memiliki dampak pengiring  bagi 

pengembangan karakter kreatif. Hal ini akan terwujud apabila perencanaan 

dan pelaksanaan kegiatan selalu bermuatan pendidikan karakter  kreatif. 

Implemantasi dalam penelitiaan perlu diwujudkan dengan topic-topik 

penelitian yang baru serta memuat aspek-aspek yang berkaitan dengan 

pengembangan pendidikan karakter kreatif.Implementasi dalam bidang 

pengabdian masyarakat diwujudkan dalam kegiatan yang memuat 

pendidikan karakter kreatif. 

Pengembangan karakter kreatif juga dapat diimplementasikan melalui 

pendekatan civitas akademika, yaitu pembinaan terhadap dosen, tenaga 

pendidikan, dan mahasiswa.Pengembangan karakter kreatif dilakakukan di 

berbagai kesempatan,  dilaksanakan di dalam maupun di luar kampus, dan 

dalam situasi formal maupun informal. Khususnya pengembangan karakter 

kreatif mahasiswa dilaksanakan dalam kegiatan intra kampus maupun  

ekstra kampus  dan dalam kokurikuler atau ekstra kurikuler.Karena 

mengembangkan karakter kreatif berarti mengembangkan pemikiran yang 

mampu berpikir secara out of the box dan bisa tampil diantara kerumunan 

orang, maka kepada segenap anggota civitas akademika perlu diberi 

kebebasan yang memadai dalam berpikir, bekerja, berpendapat, dan 

bertindak, serta sarana dan dukungan yang memadai. Dalam rangka 

membangun kreatifitas, segenap anggota civitas akademika, terlebih dosen,  

mereka harus mampu melihat berbagai hal dalam berbagai cara atau sudut 

pandang yang berbeda. Hal ini dapat terjadi apabila mereka mendapat 

kesempatan yang cukup luas untuk mencari pengalaman di luar kampus 

bahkan di luar negeri. 
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Evaluasi Nilai Karakter Kreatif 

Seperti halnya nilai yang lain bahwa perwujudan nilai karakter hanya 

dapat dilihat dari apa yang telah dilakukan oleh seseorang. Sebagai contoh 

orang dikatakan memiliki nilai karakter kreatif jika dia memiliki fleksibilitas 

dalam menyelesaikan permasalahan. Berikut contoh penilaian diri yang 

dapat dipakai untuk melihat sejauhmana warga UNNES telah melakukan 

dan memiliki nilai karakter kreatif. 

 

 

 

 

CERMIN 

KREATIVITAS 

POSITIF SKOR NEGATIF SKOR 

Memiliki banyak 

akal 

 Pendek akal  

Memiliki banyak 

ide 

 Sedikit ide  

Tidak mudah 

putus asa 

 

 

Mudah putus asa  

 

Yakin apa yang 

diusulkan baik 

dan benar 

 

 

 

Tidak yakin apa 

yang diusulkan 

baik dan benar 

 

Berpikir dari 

segala arah 

 Berpikir dari satu 

arah 

 

 

 

Memperhatikan 

proses 

 Mengutamakan 

hasil 

 

 

Mampu berpikir 

cepat dan tepat 

 Tidak mampu 

berpikir cepat 

dan tepat 

 

Menghargai 

pandangan orang 

lain 

 Tidak 

menghargai 

pandangan orang 

lain 

 

 

Selalu 

mengambil 

inisiatif 

 

 

Tidak selalu 

mengambil 

inisiatif  

 

 

Memberikan 

yang terbaik 

 Tidak selalu 

memberikan 

yang terbaik 
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Penghitungan skor: 

1. Setiap unsur dalam cermin positif bernilai 1 sd. 5 (catatan: paling 

baik bernilai 5) 

2. Setiap unsur dalam cermin negatif bernilai 1 sd. 5 (catatan: paling 

buruk bernilai 5) 

3. Skor maksimal (baik positif maupun negatif) adalah 5 x 10 = 50 

4. Skor cermin kepribadian dihitung dengan cara: total skor unsur 

cermin positif dikurangi total skor cermin negatif 

5. Kualitas Cermin Kreativitas: 

 

No. Skor Kualitas 

1 1-10 Sangat Tidak Kreatif 

2 11-20 Tidak Kreatif 

3 21-30 Cukup Kreatif 

4 31-40 Kreatif 

5 41-50 Sangat Kreatif 

 

KEJUJURAN 

A. Definisi dan Makna Nilai Kejujuran 

Jujur merupakan sikap dan perilaku seseorang yang didasarkan 

pada nilai-nilai kebenaran yang diakui dan dijunjung tinggi dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kriteria normatif jujur, di 

antaranya: 

a. berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma kebenaran dalam 

segala aspek kehidupan; 

b. berani membela kebenaran secara objektif sesuai dengan harkat dan 

martabat manusia; 

c. berani mengatakan yang benar dan tidak lazim; 

d. melaksanakan janji secara konsisten dan konsekuen; 

e. berani mencela kebohongan dan kecurangan. (kurikulum KBKK 2015) 

Jujur merupakan suatu sikap atau sifat seseorang yang menyatakan 

sesuatu degan sesungguhnya  dan apa adanya, tidak ditambahi ataupun 

tidak dikurangi. Sifat jujur ini harus dimiliki oleh setiap manusia, karena sifat 

dan sikap ini merupakan prinsip dasar dari cerminan akhlak seseorang. Jujur 

juga dapat menjadi cerminan dari kepribadian seseorang bahkan 

kepribadian bangsa. Oleh sebab itulah, kejujuran bernilai tinggi dalam 

kehidupan manusia. 



75 
 

Kejujuran adalah nilai yang harus dinternalisasikan kepada semua 

stakholder UNNES mulai dari mahasiswa, dosen, pejabat, tenaga 

kependidikan, dan pegawai lain. Upaya internalisasi ini menempuh 

beberapa strategi mulai dari cara yang paling sederhana melalui (1) tutur 

kata secara informal (words of mouth); (2) penyampaian pesan secara 

formal dalam berbagai kesempatan dengan menggunakan berbagai media, 

(3) Internalisasi kejujuran melalui proses pendidikan di dalam kelas; (4) 

upaya penyelenggaraan pendidikan yang melibatkan sasaran fokus; dan (5) 

pelaporan. 

Oleh karena itu, apabila ditarik suatu kesimpulan maka  kejujuran 

mengandung arti yang meliputi dapat dipercaya, setia, tulus , gigih dan, 

konsisten. 

a. Dapat dipercaya (trustworthy), memiliki maksud bahwa setiap individu 

maupun unit yang ada di Universitas Negeri Semarang memiliki 

tanggung jawab yang sama sehingga mampu mengemban tugas yang 

diberikan kepadanya. 

b. Setia (faithful), bahwa seluruh elemen di Universitas Negeri Semarang 

dan keluarga besar Uiversitas Negeri Semarang akan tetap menjunjung 

tinggi kepentingan UNNES diatas kepentingan individu/golongan demi 

terwujudnya kemakmuran bersama sesuai dengan kadiah peraturan 

yang ada. 

c. Tulus (sincere), bahwa seluruh civitas academia UNNES menjalankan 

setiap tugas dan kewajibannya secara tulus dan berbesar hati sehingga 

mampu terhindar dari segala macam bentuk ketidakjujuran. 

d. Gigih (persistent), bahwa seluruh elemen di lingkungan UNNES 

senantiasa mewujudkan visi dan misi Universitas Negeri Semarang tanpa 

mengenal putus asa. 

e. Konsisten (consistent), bahwa seluruh keluarga besar UNNES 

senantiasa melakukan segala sesuatunya sesuai antara hati dengan 

perilakunya tanpa adanya kepalsuan. 

 

B. Urgensi Nilai Konservasi Kejujuran 

Mengingat pentingnya arti kejujuran, semua manusia harus berlaku 

dan berkata jujur. Ketidakjujuran yang dilakukan oleh sesorang akan 

berakibat fatal setidaknya pada dimensi agama, sosial, dan pribadi. Semua 

agama mengajarkan kejujuran baik kejujuran pada diri sendiri maupun 

kejujuran pada orang lain. Hadist yang telah didiskusikan sebelumnya 
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memberikan gambaran rewards surga bagi yang berlaku jujur dan 

punishment neraka bagi mereka yang berbuat dusta. Mereka yang berlaku 

dusta (tidak jujur) akan mendapatkan kerugian dunia dan akhirat yang tidak 

ternilai harganya. 

Masyarakat juga akan memberikan reward bagi orang berlaku jujur 

dan akan memberikan punishment terhadap orang yang tidak jujur. 

Peribahasa ―sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya‖ 

adalah bentuk dari punishment yang diberikan oleh masyarakat kepada 

orang yang berlaku dan berkata tidak jujur. Bentuk punishment masyarakat 

terhadap orang yang tidak jujur bisa dalam berbagai bentuk mulai dari 

pengucilan sampai dengan ketidakpercayaan masyarakat terhadap orang 

yang tidak jujur. Tatanan sosial yang ada di masyarakat dibangun di atas 

pondasi kejujuran. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap kejujujuran akan 

dinilai sebagai pelanggaran terhadap tatanan sosial dan sudah sewajarnya 

masyarakat akan memberikan punishment. 

Seseorang yang bertindak dan berkata tidak jujur akan terus 

cenderung bertindak dan berkata tidak jujur untuk menutupi ketidakjujuran 

yang telah dilakukan. Ketidakjujuran akan memberikan akibat negtif bagi diri 

sendiri (pribadi), karena sudah dipastikan orang lain (masyarakat) sudah 

tidak akan memberikan kepercayaan lagi.  

 

C. Model Implementasi Nilai Konservasi Kejujuran 

Imam Al Ghazali (2013) menyebutkan bahwa terdapat lima bentuk 

jujur yang meliputi: 

1. Jujur dalam lisan, atau yang juga dapat diartikan sebagai dapat 

dipercaya mempunyai  bermakna bahwa setiap individu/organisasi 

harus senantiasa memberikan informasi yang benar, menepati janji, 

memberikan deskripsi secara benar dan tepat tanpa adanya konflik 

kepentingan didalamnya serta tidak mempermainkan segala 

sesuatunya. Hal ini dapat disebut dengan trustworthy yang berarti 

terpercaya/dapat dipercaya. 

2. Jujur dalam berniat dan berkehendak, merupakan suatu kondisi dimana 

apa yang ada dihati sesuai dengan keinginan yang akan dilakukan 

semata-mata hanya untuk mencari ridho Tuhan. Sehingga hal ini dapat 

diartikan sebagai faithful yang berarti setia. 
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3. Jujur dalam cita-cita, yaitu suatu keinginan yang kuat dan tulus untuk 

melakukan kebaikan dan membuktikan kebenaran. Hal ini dapat 

disebut dengan sincere yang berarti tulus. 

4. Jujur dalam menepati obsesi, yaitu jika berjanji atau memiliki suatu 

obsesi akan bersungguh-sungguh mewujudkannya. Hal ini disebut 

dengan persistent yang berarti gigih. 

5. Jujur dalam beramal, yaitu berperilaku konsisten antara isi hati dengan 

perilakunya sehari-hari. 

Kejujuran merupakan pengakuan, perkataan atau memberikan 

suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Apabila 

diterapkan di dalam lingkungan civitas academica akan muncul sebagai 

berikut: 

1. Civitas academica selalu bertindak jujur dalam segala hal. 

2. Civitas academica membudayakan kejujuran dan etika yang baik. 

3. Civitas academica dalam melakukan kegiatan ilmiah secara nyata 

bukan plagiasi. 

4. Civitas academica merawat dan menjaga lingkungan kampus. 

5. Civitas academica menghargai pendapat orang lain. 

6. Civitas academica menghargai hasil karya orang lain. 

7. Civitas academica mengakui kesalahan dan memperbaiki. 

8. Civitas academica mengakui keunggulan orang lain. 

Apabila dijabarkan secara detail maka dapat diklasifikasikan ke dalam empat 

bentuk implementasi yaitu implementasi nilai kejujuran oleh pimpinan 

universitas/fakultas/jurusan/ prodi, implementasi nilai kejujuran oleh dosen, 

implementasi nilai kejujuran oleh tenaga kependidikan/ karyawan, dan  

implementasi nilai kejujuran oleh mahasiswa. 

 

a. Implementasi Nilai Kejujuran oleh Pimpinan 

Universitas/Fakultas/Jurusan/Prodi 

Pimpinan merupakan tonggak bagi suatu entittas atau organisasi. Apabila 

pimpinan mampu menjalankan fungsi dan perannya secara seimbang maka 

akan mampu membawa entitas/ organisasi ke arah yang lebih baik. Oleh 

karena itu, dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Negeri 

Semarang yang unggul, sehat dan sejahtera maka seluruh pimpinan baik di 

tingkat universitas, fakultas, jurusan maupun prodi harus mampu 

menerapkan nilai kejujuran dalam setiap keputusan dan kebijakan yang 
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diambilnya. Adapun beberapa hal yang harus dilakukan oleh pimpinan 

tingkat universitas sebagai berikut: 

1) Pimpinan Universitas 

a) Pimpinan harus mampu untuk menjalankan tugas dan fungsi 

sebagaimana mestinya 

b) Pimpinan harus senantiasa memberikan respon terhadap setiap 

pertanyaan maupun keluhan yang berasal dari bawahannya. 

c) Jujur dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. 

d) Menegakkan sanksi yang sesuai dengan prosedur yang ada tanpa 

memandang ras, golongan maupun kelompok tertentu. 

e) Senantiasa memberikan keleluasaan terhadap seluruh elemen 

untuk dapat mengembangkan potensi diri masing-masing sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. 

f) Tidak menggunakan fasilitas kantor dalam bentuk apapun untuk 

keperluan pribadi. 

g) Senantiasa menjauhkan diri dari segala bentuk pelanggaran meliputi 

korupsi, kolusi, nepotisme, suap, gratifikasi dan sejenisnya. 

 

2) Pimpinan Fakultas 

a) Menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

b) Memberikan perlakuan yang adil terhadap seluruh dosen, karyawan, 

dan mahasiswa tanpa membeda-bedakan. 

c) Jujur dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. 

d) Memberikan hak kepada yang bersangkutan tanpa melakukan 

pengecualian. 

e) Tidak menggunakan fasilitas kantor dalam bentuk apapun untuk 

keperluan pribadi. 

f) Tidak semena-mena terhadap dosen, karyawan maupun 

mahasiswa. 

g) Senantiasa menjauhkan diri dari segala bentuk pelanggaran meliputi 

korupsi, kolusi, nepotisme, suap, gratifikasi dan sejenisnya. 

3) Pimpinan Jurusan/Prodi 

a) Menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan peraturan yang 

berlaku. 

b) Setiap pimpinan jurusan/prodi wajib memberikan informasi yang 

benar kepada seluruh bawahannya. 
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c) Jujur dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. 

d) Tidak menggunakan fasilitas kantor dalam bentuk apapun untuk 

keperluan pribadi 

e) Tidak semena-mena terhadap dosen, karyawan maupun 

mahasiswa. 

f) Senantiasa menciptakan suasana kondusif yang mampu 

meningkatkan kualitas jurusan/prodi. 

g) Melakukan verifikasi/penyelesain terhadap segala bentuk keluhan 

para dosen dan mahasiswa di tingkat prodi/jurusan yang berkaitan 

dengan kebijakan jurusan/prodi demi peningkatan kualitas 

prodi/jurusan. 

h) Senantiasa menjauhkan diri dari  segala bentuk pelanggaran 

meliputi korupsi, kolusi, nepotisme, suap, gratifikasi dan sejenisnya . 

 

b. Implementasi Nilai Kejujuran oleh Dosen 

Pelaksanaan nilai kejujuran oleh dosen di Universitas Negeri Semarang 

merupakan suatu kunci pokok bagi perwujudan nilai kejujuran bagi civitas 

academia. Terlebih bahwa dosen memiliki peranyang cukup signifikan bagi 

pembentukan karakter mahasiswa di Universitas Negeri Semarang. Oleh 

karena itu terdapat beberapa hal yang hendaknya diperhatikan oleh 

dosen/tenaga pendidik di Universitas Negeri Semarang terkait dengan 

implementasi nilai kejujuran, diantaranya: 

1) Kegiatan Perkuliahan 

a) Senantiasa memberikan materi pembelajaran kepada mahasiswa 

sesuai dengan fakta dan realitas. 

b) Memberikan penilaian secara obyektif kepada mahasiswa tanpa 

tergiur oleh suap, iming-iming atau pun sejenisnya. 

c) Menepati segala komitmen yang telah disepakati di awal 

perkuliahan dan selama perkuliahan berlangsung. 

d) Menjelaskan materi kepada mahasiswa berdasarkan pada ilmu 

pengetahuan. 

e) Mengembangkan mimbar akademik secara obyektif dan penuh 

tanggungjawab. 

f) Tidak membeda-bedakan diantara mahasiswa, bersikap adil kepada 

seluruh mahasiswa tanpa diskriminasi. 
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g) Mendidik, membimbing, dan memfasilitasi mahasiswa sepenuh hati 

agar mampu menjadi lulusan yang memiliki karakter terpuji serta 

berguna bagi masyarakat.  

2) Kegiatan Penelitian 

a) Senantiasa menjaga proses penelitian, karya ilmiah, dan publikasi 

ilmiahnya agar terhindar dari berbagai plagiarisme seperti: 

- Plagiarisme langsung,  

- Plagiarisme mozaik, 

- Self Plagiarisme/ autoplagiarism 

b) Mengungkapkan hasil penelitian secara jujur, apa adanya dan tanpa 

melakukan manipulasi data. 

c) Senantiasa menghasilkan kerya ilmiah, penelitian dan publikasi 

ilmiah dengan kualitas baik, obyektif dan dilandasi keterbukaan. 

d) Melaksankan kegiatan penelitian sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku dan mentaati segala ketentuan yang terkait. 

3) Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

a) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dan tidak melakukan penyelewengan baik 

dalam bentuk penyelewangan dana maupun penyelewengan 

prosedur. 

b) Menghasilkan modul maupun bahan materi pengabdian masyarakat 

secara obyektif dan terbuka.  

c) Menghasilkan teknologi baru yang berguna bagi masyarakat secara 

nyata. 

d) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat tanpa membedakan 

suku, ras maupun golongan. 

e) Bebas dalam mengembangkan materi yang dibutuhkan oleh 

masyarakat sepanjang tidak menyimpang dari peraturan yang 

berlaku. 

4) Pergaulan dengan Teman Sejawat/Pimpinan/Mitra Luar 

a) Senantiasa berkata jujur dan menyampaikan kabar yang benar serta 

menjauhkan diri dari sifat berbohong. 

b) Menghindari segala bentuk gosip dan isu-isu yang belum tentu jelas 

kebenarannya 

c) Berperilaku apa adanya sesuai dengan norma dan kaidah yang ada. 

d) Tidak menghasut, tidak mengelabui maupun menyebarluaskan 

berita yang tidak benar. 
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e) Menghargai dan menghormati keberhasilan maupun kesuksesan 

yang diraih oleh teman sejawat lainnya. 

f) Menghargai dan menghormati pimpinan dengan penuh kesadaran. 

g) Senantiasa bertuturkata yang baik dan menyenangkan demi 

terciptanya hubungan yang baik dengan mitra luar. 

h) Berani mengakui kesalahan dan segera memperbaikinya. 

i) Menghindari sifat ambisius yang berlebihan, yang dapat merusak 

nilai kejujuran dalam diri individu bersangkutan. 

j) Senantiasa memiliki hati yang sabar untuk menerima setiap 

kekurangan teman sejawat/pimpinan/mitra luar. 

 

c.  Implementasi Nilai Kejujuran oleh Tenaga Kependidikan dan 

Karyawan 

Tenaga kependidikan dan karyawan memiliki tugas pokok mengolah 

informasi, menyajikan informasi, memberikan pelayanan baik kepada pihak 

internal maupun pihak eksternal. 

1) Menjalankan Tugas dan Fungsi 

a) Senantiasa datang tepat waktu sesuai dengan jam kerja yang 

telah ditetapkan. 

b) Tidak meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi tanpa 

ijin dari atasan. 

c) Menjalankan pekerjaan sesuai dengan tupoksi masing-masing 

secara jujur, cepat, dan tepat. 

2) Menyajikan dan Menggunakan Informasi 

a) Tenaga Kependidikan memiliki kewajiban menginput data untuk 

menghasilkan informasi yang dibutuhkan, sehingga data yang 

diinput harus sesuai dengan kenyataan. 

b) Saling memberikan informasi kepada masing-masing bagian secara 

jujur dan obyektif sesuai dengan kebutuhan. 

c) Menyampaikan informasi kepada atasan, teman sejawat, dan 

bawahan secara obyektif tanpa menambah dan mengurangi 

informasi. 

d) Memberikan informasi kepada pihak eksternal sesuai dengan 

kebutuhan secara obyektif.  

3) Melaporkan kegiatan 

a) Melaporkan segala kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya 

secara keseluruhan sesuai dengan hasil yang didapatkan. 
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b) Melaporkan seluruh aspek keuangan yang digunakan untuk 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jumlah penerimaan dan 

jumlah pengeluaran.  

4) Menggunakan alat sesuai kebutuhan 

a) Senantiasa menggunakan alat, sarana, dan prasarana sesuai 

dengan kebutuhan masing-masing tupoksi. 

b) Mengembalikan alat, sarana, dan prasarana yang bukan menjadi 

tanggungjawabnya kepada bagian yang memiliki tangungjawab 

barang tersebu. 

c) Merawat dan memelihara alat, sarana, dan prasarana penunjang 

akademik yang menjadi tanggungjawabnya. 

d) Menyiapkan alat, sarana, dan prasarana untuk kepentingan 

akademik dan non akademik pada acara-acara tertentu di 

lingkungan kampus. 

e) Tidak menggunakan alat, sarana, dan prasarana kampus untuk 

kepentingan di luar pekerjaannya. 

5) Memberikan pelayanan 

a) Memberikan pelayanan kepada pihak internal maupun eksternal 

tanpa membedakan suku, ras maupun golongan. 

b) Senantiasa bersifat sopan dan santun dalam melakukan pelayanan 

kepada semua pihak baik internal maupun eksternal. 

c) Tidak menerima suap/imbalan bentuk apapun dalam melakukan 

pelayanan baik kepada pihak internal maupun pihak eksternal. 

d) Senantiasa ikhlas memberikan pelayanan baik yang mudah maupun 

sulit.  

e) Senantiasa memiliki hati yang sabar untuk melayani semua pihak.  

6) Pergaulan Teman Sejawat/Pimpinan/Mitra Luar 

a) Senantasa bertutur kata dengan baik dan jujur kepada semua pihak 

supaya tidak menyakiti hati orang lain. 

b) Senantiasa menjaga segala bentuk perbuatan kepada semua 

pihak. 

c) Saling menghormati dan menghargai pendapat orang lain. 

d) Menghormati dan menghargai keberhasilan yang dicapai pimpinan 

maupun teman sejawat. 
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d. Implementasi Nilai Kejujuran oleh Mahasiswa 

Mahasiswa yang merupakan subyek utama di dalam perguruan tinggi 

memiliki peran yang luar biasa bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, 

mahasiswa harus mampu mengimplementasikan  pilar konservasi UNNES 

yang dalam hal ini adalah nilai kejujuran. Kejujuran merupakan tonggak awal 

bagi seorang mahasiswa untuk menjadi insan yang mulia, melalui kejujuran 

mahasiswa akan mampu menjadi manusia sukses yang berguna bagi nusa 

dan bangsa tanpa terjerumus dalam pusaran nestapa seperti korupsi, kolusi, 

nepotisme, narkoba dan lain-lain. Adapun beberapa hal yang dapat 

diterapkan dalam diri mahasiswa terkait nilai kejujuran sebagai berikut: 

1) Kegiatan Perkuliahan 

b. Senantiasa mengikuti perkuliahan dengan baik dan tepat waktu 

serta menghindari segala macam bentuk kerjasama buruk dalam hal 

presensi kehadiran. 

c. Ikut serta aktif berpartisipasi di kelas sesuai dengan kaidah yang 

berlaku. 

d. Mengikuti ujian dengan tenang dan senantiasa menghindari 

perbuatan curang seperti mencontek, menyadur buku saat ujian 

maupun bekerjasama dengan teman lain dengan menggunakan 

fasilitas handphone sdan sejenisnya.  

e. Mengumpulkan tugas perkuliahan tepat waktu sesuai dengan 

arahan dosen. 

f. Tidak melakukan plagiasi dalam bidang apapun baik dalam 

keseharian, tugas, ujian tengah semester maupun ujian akhir 

semester. 

g. Tidak melakukan suap/ memberikan janji dalam bentuk apapun 

kepada dosen dengan tujuan untuk memperoleh nilai tinggi maupun 

perlakuan khusus lainnya. 

h. Berani berkata jujur kepada dosen maupun karyawan apabila 

menemui hal-hal yang menyimpang dari norma-norma yang berlaku. 

2) Kegiatan Karya Ilmiah 

a) Senantiasa melakukan update keilmuan demi menjaga orisinilitas 

ilmu yang dimilikinya.  

b) Senantiasa menghindari segala macam bentuk plagiarisme didalam 

penyusunan karya ilmiahnya baik yang berupa PKM, skripsi maupun 

karya ilmiah lainnya. Adapun bentuk-bentuk plagiarism yang harus 

dihindari sebagai berikut: 
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- Plagiarisme langsung, melakukan pengakuan ide orang lain 

sebagai idenya sendiri; 

- Plagiarisme mozaik, menggabungkan beberapa tulisan orang lain 

sehingga nampak seolah-olah merupakan ide asli dari 

mahasiswa yang bersangkutan; 

- Self Plagiarisme/autoplagiarism, mengambil tulisan dari hasil 

tulisannya sendiri di masa lampau tanpa mencantumkan cititation 

yang lengkap. 

c) Senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan kebohongan seperti 

pemalsuan data penelitian, pemalsusan dokumen-dokumen 

akademik, serta pemalsuan pernyataan lainnya. 

d) Tidak menggunakan joky atau orang lain untuk mengerjakan tugas 

yang seharusnya ia kerjakan dengan kemampuannya sendiri. 

e) Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan tugas 

dan fungsinya. 

3) Pergaulan dengan Teman Sejawat/ Mitra Lainnya 

a) Jujur dalam perkataan dan perbuatan. 

b) Mengutamakan kepentingan lembaga diatas kepentingan pribadi. 

c) Menjauhkan diri dari segala macam tindakan penipuan terhadap 

kawan/mitra. 

d) Datang tepat waktu sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh mitra.  

e) Menyelesaikan setiap tugas-tugas yang dipercayakan. 

f) Menghindari segala macam bentuk pencurian, perjudian, korupsi, 

kolusi, nepotisme di tempat praktek kerja/mitra. 

g) Menghindari obat-obatan terlarang dan pergaulan bebas yang dapat 

merusak diri dan nama lembaga terkait. 

 

 

Evaluasi Nilai Karakter Jujur 

Seperti halnya nilai yang lain bahwa perwujudan nilai karakter hanya 

dapat dilihat dari apa yang telah dilakukan oleh seseorang. Sebagai contoh 

orang dikatakan memiliki nilai karakter jujur jika dia sanggup berkata apa 

adanya bahwa yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. 

Berikut contoh penilaian diri yang dapat dipakai untuk melihat sejauhmana 

warga UNNES telah melakukan dan memiliki nilai karakter jujur. 
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CERMIN 

KEJUJURAN 

POSITIF SKOR NEGATIF SKOR 

Berkata apa 

adanya 

 Berbohong  

Sportif  Curang  

Tidak ada fakta 

yang 

disembunyikan 

 

 

Ada fakta yang 

disembunyikan 

 

 

Yakin apa yang 

dipikirkan, 

diucapkan dan 

dilakukan dilihat 

Allah 

 

 

 

Tidak yakin apa 

yang dipikirkan, 

diucapkan dan 

dilakukan dilihat 

Allah 

 

Yakin bahwa apa 

yang dilakukan 

akan 

mendapatkan 

balasan 

 Tidak yakin 

bahwa apa yang 

dilakukan akan 

mendapatkan 

balasan 

 

 

 

Tidak toleran 

terhadap 

perbuatan negatif 

 Toleran terhadap 

perbuatan negatif 

 

 

Tidak bermuka 

dua 

 Bermuka dua  

Peduli pada nasib 

atau masa depan 

orang lain 

 Tidak peduli pada 

nasib atau masa 

depan orang lain 

 

 

Malu jika 

melakukan 

perbuatan buruk 

 

 

Tidak tahu malu 

jika berbuat buruk 

 

 

Tidak berjiwa 

meminta 

 Berjiwa peminta  

Skor Total    

Penghitungan skor: 

1. Setiap unsur dalam cermin positif bernilai 1 sd. 5 

2. Setiap unsur dalam cermin negatif bernilai 1 sd. 5 

3. Skor maksimal (baik positif maupun negatif) adalah 5 x 10 = 50 
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4. Skor cermin kepribadian dihitung dengan cara: total skor unsur 

cermin positif dikurangi total skor cermin negatif 

5. Kualitas Cermin Kejujuran: 

 

No. Skor Kualitas 

1 1-10 Sangat Tidak Jujur 

2 11-20 Tidak Jujur 

3 21-30 Cukup Jujur 

4 31-40 Jujur 

5 41-50 Sangat Jujur 

 

ADIL 

A. Definisi dan Makna 

Adil merupakan sikap dan perilaku seseorang yang didasarkan pada 

hak dan kewajiban asasi manusia dengan menjunjung tinggi perbedaan 

agama, ras, gender, status sosial, dan keragaman budaya sehingga dapat 

menghindarkan diri dari tindakan sewenang-wenang dan diskriminatif. Adil 

dapat diukur melalui berbagai kriteria normatif, di antaranya: 

1. berperilaku sesuai dengan harkat dan martabat manusia; 

2. berperilaku seimbang, serasi, dan selaras dalam hubungan dengan 

manusia dan lingkungan; 

3. tidak sewenang-wenang dan tidak diskriminatif terhadap orang lain; 

4. tidak membeda-bedakan hak orang yang satu dengan yang lain; 

5. berperilaku objektif dan proporsional dalam menyelesaikan masalah. 

(KBKK, 2012) 

 

B. Urgensi Nilai Konservasi Keadilan 

Pada dasarnya nilai keadilan berasal dari jiwa tiap insan manusia, 

karenanya sulit untuk menyamakan persepsi nilai keadilan dalam 

masyarakat. Namun, abstraknya nilai keadilan bukan berarti tidak dapat 

dimaknai secara general. beberapa pakar telah mengemukakan persepsi 

nilai keadilan sebagai hasil pemikiran yang mendalam, bahkan para pendiri 

bangsa telah mencantumkan keadilan sebagai sebuah nilai yang sangat 

penting dan harus direalisasikan. 

Tak   satupun   anggota   masyarakat   dari   seluruh   bangsa   di   

dunia   yang   tidak menginginkan perlakuan adil. Hal  ini  menjadi tugas 

atau peran  institusi  yang ada dalam setiap  masyarakat. Dengan demikian, 
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sesungguhnya keadilan  mengandung  nilai  moral universal yang 

merupakan hak dan kebutuhan dasar manusia di seluruh dunia. Dalam  hal  

ini keadilan  menjadi kesepakatan di antara berbagai unsur masyarakat 

yang menginginkan kehidupan bernegara yang adil dan makmur. Begitupun 

dengan bangsa Indonesia, sebagaimana terkandung dalam sila kelima 

Pancasila, yaitu ―Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia‖. Hal tersebut 

telah menjadi ikrar seluruh bangsa Indonesia yang diwakili oleh Soekarno-

Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 yang termuat dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 alenia ke-empat. Dengan demikian keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan cita-cita seluruh bangsa 

Indonesia. 

Teori keadilan  John  Rawls  terdapat  pokok-pokok  pikiran  tentang  

keadilan  yang  merupakan salah  satu  nilai  moral  yang  menjadi  

pandangan  hidup/filsafat negara  yang  baik. Namun persoalannya adalah 

begitu banyaknya konsep tentang keadilan dan penafsiran terhadap makna 

adil, serta macam-macam dan bentuk keadilan, sehingga dalam 

penerapannyapun sering  kali  pula  menimbulkan  polemik. Menurut  John  

Rawls, dalam  mensikapi  hal tersebut diperlukan adanya kesamaan  

pandangan dan kesepakatan  dari  berbagai  unsur masyarakat  yang 

terlibat, demi terwujudnya kehidupan  sosial yang adil dan makmur. Di sisi   

lain   kesamaan   pandangan   tentang   keadilan   saja juga tidak   dapat 

menjamin terwujudnya keadilan sosial, tanpa dilandasi oleh itikad baik untuk 

melaksanakan prinsip keadilan  sosial  tersebut. 

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang sebagai sebuah 

institusi yang berkembang semakin besar, tentunya harus menerapkan nilai 

keadilan sejalan dengan konstitusi yang dijadikan landasan oleh bangsa ini. 

Penerapan nilai keadilan menjadi sangat penting ketika semakin besarnya 

institusi ini pada akhirnya memperluas stakeholder yang saling berkaitan 

didalamnya. Dimana disana terdapat mahasiswa, dosen, alumni, mitra, 

masyarakat luas, user atau pengguna alumni dan lain sebagainya. Sikap 

adil nantinya akan menjadikan institusi ini akan semakin terasa perannya 

sebagai bagian dari rumah ilmu. 

Pokok pikiran tentang pentingnya peran keadilan menekankan bahwa 

lembaga/ institusi-institusi dasar seperti Fakultas Hukum Unnes juga harus 

berjalan sesuai  dengan prinsip keadilan tersebut dengan memberikan 

perlakuan yang sama kepada setiap anggota  stakeholder juga masyarakat,  

tanpa  ada  diskriminasi  bagi  golongan  atau kelompok sosial tertentu. 
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Dalam hal ini tidak berlaku diskriminasi dalam pelayanan publik, semua 

anggota institusi memiliki  hak  dan  kewajiban yang sama. Dengan demikian 

setiap kebijakan publik harus mempertimbangkan nilai-nilai  keadilan sosial, 

sehingga tidak menimbulkan kecemburuan berbagai kelompok yang merasa 

dirugikan. Hal tersebut menjadi dasar  kebijakan  publik  yang mengarah 

pada upaya menjaga stabilitas nasional dengan terciptanya pemerintahan 

yang adil. 

John  Rawls  menyatakan  bahwa  keadilan  adalah  kebajikan  utama  

dalam institusi   sosial  sebagaimana   dalam   sistem   pemikiran.   Hal   ini   

mengandung konsekuensi  bahwa proses kegiatan institusi  yang  tidak  adil  

harus  ditolak, begitupun berjalannya institusi yang tidak adil harus 

direformasi. Institusi  yang tertata dengan  baik adalah jika dirancang tidak 

hanya untuk meningkatkan  kesejahteraan  anggotanya, namun  secara  

efektif  diatur  oleh konsepsi publik mengenai keadilan, yaitu: 

1. Dimana   setiap   orang   menerima   dan   mengetahui   bahwa   orang   

lain menganut prinsip keadilan yang sama. 

2. Institusi-institusi  sosial  dasar pada  umumnya  sejalan  dengan  prinsip-

prinsip  tersebut. Dalam  hal  ini  institusi  dianggap  adil  ketika  tidak  

ada pembedaan  sewenang-wenang  antar  orang  dalam  memberikan  

hak  dan kewajiban  dan  ketika  aturan  menentukan  keseimbangan  

yang  pas  antara klaim-klaim   yang  saling   berseberangan  demi   

kemanfaatan  kehidupan sosial. 

3. Adanya prinsip keseimbangan dan kelayakan pada pembagian 

keuntungan  dalam kehidupan sosial. Keadilan sosial di sini melibatkan 

persoalan tentang  efisiensi, koordinasi  dan  stabilitas. Dalam  hal  ini 

John Rawls banyak berbicara tentang keadilan di bidang ekonomi. 

Berbicara  konteks  ke-Indonesiaan,  maka  keadilan  harus  sesuai  

dengan kebenaran  menurut   sistem   pemikiran   bangsa Indonesia. 

Begitupun   dengan keadilan hukum,   tentunya   harus   sesuai   dengan   

hukum   yang   berlaku   di Indonesia. Sistem  pemikiran bangsa  Indonesia  

dan  keadilan  hukum  di  Indonesia  seharusnya  juga  sejalan  dengan  

ideologi  bangsa  dan  landasan  hukum  negara Indonesia, yaitu Pancasila 

dan  Undang-Undang Dasar 1945. Dalam  hal  ini  keadilan  yang  dimaksud 

adalah  apa  yang  tercantum dalam sila   kelima  dari   Pancasila, yaitu 

―Keadilan   sosial    bagi    seluruh   rakyat Indonesia‖. Adapun   hukum   

yang   adil   bagi   bangsa   Indonesia   juga   harus mencerminkan  nilai-nilai  

yang  terkandung  dalam  Pancasila  dan  Undang-Undang Dasar 1945.  
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C. Model Implementasi Nilai Konservasi Kejujuran 

Nilai keadilan merupakan nilai yang utama dalam kehidupan 

manusia. Bahkan dalam kajian filsafat, sosiologis dan yuridis, nilai keadilan 

harus diimplementasikan dalam setiap sendi kehidupan manusia dalam 

profesi apapun tidak terkecuali himpunan profesi, institusi, dan organisasi 

manusia lainnya. 

Perguruan tinggi sebagai tempat berkumpulnya para insan 

cendekia, tentunya harus memberi contoh institusi yang sivitas 

akademikanya dalam kehidupan sehari-hari baik di kampus maupun di 

masyarakat senantiasa menerapkan nilai-nilai keadilan. Oleh karena itu 

secara garis besar implementasi nilai keadilan bagi individu sivitas 

akademika terbagi dalam dua bagian besar yaitu implementasi individu 

sebagai sivitas akademika, dan implementasi nilai keadilan individu sebagai 

anggota masyarakat. 

Implementasi berlaku adil harus diimplementasikan seimbang. 

Keseimbangan tersebut antara lain berlaku adil sebagai umat beragama 

kaitannya adil terhadap Tuhan; berlaku adil kepada diri sendiri; berlaku adil 

kepada orang lain; berlaku adil kepada makhluk hidup lain; berlaku adil 

kepada alam semesta. Apabila nilai keadilan ini di implementasikan dengan 

baik oleh seluruh sivitas akademika Universitas Negeri Semarang, maka 

akan memberikan dampak positif, antara lain: 

1. Pimpinan akan disegani dan dihormati seluruh dosen, tenaga 

kependidikan, dan mahasiswa serta masyarakat sekitar; 

2. Dosen bekerja secara proporsional, melakukan tridharma dengan 

seimbang, dan memperlakukan setiap mahasiswa dengan adil tanpa 

diskriminasi; 

3. Tenaga Kependidikan akan bekerja penuh tanggungjawab, pelayanan 

dilakukan dengan adil tanpa diskriminasi; 

4. Mahasiswa akan selalu bersikap bijak dengan pembagian waktu 

sewaktu belajar sehingga dapat lulus tepat waktu. 

 

1. Implementasi Nilai Keadilan Sivitas Akademika di Kampus 

a. Implementasi Nilai Keadilan oleh Pimpinan Universitas / Fakultas / 

Jurusan / Prodi 

1) Pimpinan Universitas 

Pimpinan Universitas yang terdiri dari rektor dan wakil rektor 

merupakan teladan bagi setiap sivitas akademika. Sebagai suri 
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tauladan, maka pimpinan harus menerapkan prinsip keadilan dalam 

setiap melangkah dan mengambil kebijakan. Implementasi nilai 

keadilan oleh pimpinan universitas  dapat diwujudkan antara lain: 

a) Pimpinan universitas dalam menjalankan dan menegakkan 

peraturan yang berlaku mengutamakan nilai keadilan daripada 

kepastian belaka. 

b) Pimpinan universitas memberi kesempatan yang sama kepada 

setiap sivitas akademika dalam mengembangkan potensi dirinya. 

c) Pimpinan universitas memberi kesematan yang sama terhadap 

karir dan jabatan dosen dan tenaga kependidikan dengan tidak 

membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. 

d) Pimpinan universitas memberikan kesempatan yang sama terhadap 

sivitas akademika dalam beribadah sesuai keyakinannya. 

e) Pimpinan universitas menjamin kebebasan akademik dan 

kebebasan mimbar akademik; 

f)   Pimpinan universitas menggunakan model subsidi silang dalam 

pendanaan kebutuhan setiap fakultas;  

g) Setiap pengambilan kebijakan tingkat universitas selalu 

mengutamakan kepentingan bersama berdasarkan prinsip keadilan 

dan pemerataan. 

h) Menerima masukan dari sivitas akademika tanpa memandang 

suku, agama, ras dan golongan. 

i) Memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu; 

j) Memberi kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat 

seluruh Indonesia untuk dapat berkuliah di Universitas Negeri 

Semarang; 

2) Pimpinan Fakultas 

Berbeda dengan pimpinan universitas merupakan teladan bagi setiap 

sivitas akademika se-Universitas, pimpinan fakultas yang terdiri dari 

dekan dan para wakil dekan merupakan tauladan bagi sivitas 

akademika ditingkat fakultas. Implementasi nilai keadilan oleh 

pimpinan fakultas dapat diwujudkan antara lain: 

a) Pimpinan fakultas dalam menjalankan dan menegakkan peraturan 

yang berlaku mengutamakan nilai keadilan daripada kepastian 

belaka. 

b) Pimpinan fakultas memberi kesempatan yang sama kepada setiap 

sivitas akademika dalam mengembangkan potensi bawahannya. 
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c) Pimpinan fakultas memberi kesematan yang sama terhadap karir 

dan jabatan dosen dan tenaga kependidikan dengan tidak 

membeda-bedakan suku, agama, ras, dan golongan. 

d) Pimpinan fakultas memberikan kesempatan yang sama terhadap 

sivitas akademika dalam beribadah sesuai keyakinannya. 

e) Pimpinan fakultas menjamin kebebasan akademik dan kebebasan 

mimbar akademik; 

f) Pimpinan fakultas menggunakan dana fakultas untuk 

pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dengan adil;   

g) Setiap pengambilan kebijakan tingkat fakultas selalu 

mengutamakan kepentingan bersama berdasarkan prinsip keadilan 

dan pemerataan 

h) Memberi masukan kepada pimpinan universitas dalam setiap 

pengambilan kebijakan berdasarkan prinsip keadilan dan 

keseimbangan; 

i) Menerima masukan dari dosen dan tenaga kependidikan serta 

mahasiswa dalam pengambilan kebijakan ditingkat fakultas; 

j) Memperjuangkan mahasiswa miskin untuk dapat beasiswa; 

k) Memutuskan Uang Kuliah Tunggal sesuai kemampuan mahasiswa; 

3) Pimpinan Jurusan/Prodi 

Pimpinan jurusan/prodi merupakan level pimpinan yang langsung 

bersentuhan dengan warga sivitas akademika. Oleh karena itu, 

penerapan prinsip nilai-nilai keadilan merupakan keniscayaan, antara 

lain: 

a) Memperlakukan sivitas akademika (dosen, tenaga kependidikan, 

dan mahasiswa) dengan adil tanpa memandang suku, agama, ras 

dan golongan; 

b) Membagi pembimbing Skripsi/Tesis/Disertasi secara merata dan 

memperhatikan kemampuan dan beban pembimbing skripsi; 

c) Menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi dilingkungan 

jurusan/program studi dengan kekeluargaan dan memperhatikan 

peraturan yang berlaku; 

d) Tidak membiarkan bawahannya yang melakukan pelanggaran 

disiplin pegawai; 

e) Senantiasa bersikap sebagai pembimbing dan pengasuh terhadap 

setiap dosen dan tenaga kependidikan yang menjadi bawahannya; 
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f) Membagi rata tugas lembaga kepada dosen yang menjadi 

bawahannya; 

b. Implementasi Nilai Keadilan oleh Dosen 

Dosen merupakan pilar penting pembangunan nilai karakter 

mahasiswa. Karena menjadi tauladan bagi mahasiswa. Oleh karena dalam 

rangka mewujudkan visi Unnes menjadi universitas konservasi, maka setiap 

dosen harus mengimplementasikan nilai keadilan dalam kegiatan 

perkuliahan, kegiatan penelitian dan kegiatan pengabdian. Dosen harus 

menggunakan prinsip-prinsip keadilan dengan rekan sejawat sesama dosen, 

rekan kerja tenaga kependidikan dan pimpinan dalam lingkup Universitas 

Negeri Semarang. 

1) Kegiatan Perkuliahan 

a) Memberikan perkuliahan pada setiap mata kuliah sesuai dengan 

waktu yang ditentukan dan tidak berbeda-berbeda sebagaimana 

peraturan yang berlaku; 

b) Memperlakukan mahasiswa dengan adil tanpa diskriminasi dalam 

setiap proses perkuliahan; 

c) Memberi kesempatan yang sama kepada mahasiswa yang 

mengajukan pertanyaan; 

d) Memberi kesempatan kepada setiap mahasiwa untuk melakukan 

ibadah sesuai keyakinannya pada waktu perkuliahan sedang 

berlangsung; 

e) Memberikan materi yang sama dalam setiap rombongan belajar 

(rombel) berbeda pada mata kuliah yang sama; 

f)   Membebani tugas kepada mahasiswa sesuai kemampuan dan sama 

rata. 

g) Memberikan nilai secara adil berdasarkan fakta, tidak berdasarkan 

kecantikan, ketampanan, nepotisme, suku, agama, ras, dan golongan. 

h) Memberikan pengajaran, membimbing mahasiswa dan memfasilitasi 

mahasiswa dengan sepenuh hati, tanpa membedakan suku, agama, 

ras dan golongan. 

2) Kegiatan Penelitian 

Penelitian merupakan salah satu kewajiban dosen yaitu melakukan 

tridharma perguruan tinggi. Dalam melakukan penelitian, dosen harus 

mengimplementasikan nilai-nilai keadilan, antara lain: 

a) Membagi tugas dalam melakukan penelitian secara adil terhadap 

semua anggota; 
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b) Memberi kesempatan yang sama kepada semua anggota tim 

penelitian untuk mengemukakan pendapat terkait tema penelitian; 

c) Membangi honor penelitian secara proporsional sesuai kinerja dalam 

tim penelitian; 

d) Mengutamakan penulis-penulis Indonesia daripada penulis asing; 

3) Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

Selain penelitian, pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu 

kewajiban dosen yaitu melakukan tridharma perguruan tinggi. Dalam 

melakukan penelitian, dosen harus mengimplementasikan nilai-nilai 

keadilan, antara lain: 

a) Melakukan pengabdian kepada masyarakat terhadap kelompok 

masyarakat yang benar-benar membutuhkan; 

b) Membagi peran tim pengabdi yang proporsional dalam setiap proses 

pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; 

c)  Memberi transport kepada peserta pengabdian secara adil dan 

merata; 

4) Pergaulan dengan Teman Sejawat/Rekan Kerja 

Dosen selain harus mengimplementasikan nilai keadilan dalam 

kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, juga harus adil dalam pergaulan 

dengan teman sejawat. Rekan kerja dan pimpinan. Implentasi nilai keadilan 

tersebut antara lain: 

a) Senantiasa berlaku adil terhadap setiap orang; 

b) Memberikan informasi sesuai fakta yang seimbang kepada teman, 

rekan kerja dan pimpinan terhadap persoalan yang diketahuinya; 

c) Melibatkan teman sejawat/rekan kerja terhadap kegiatan yang 

menjadi tanggungjawabnya secara proporsional dan profesional; 

d) Selalu menjaga hubungan yang harmonis kepada seluruh teman 

sejawat/rekan kerja; 

e) Tidak memilih-milih teman dalam pergaulan sehari-hari ditempat kerja. 

 

c. Implementasi Nilai Keadilan oleh Tenaga Kependidikan dan 

Karyawan 

Tenaga kependidikan dan karyawan merupakan pilar penting dari 

organisasi dan tata kerja Universitas Negeri Semarang. Tanpa prinsip nilai 

keadilan, mewujudkan visi konservasi merupakan hal yang mustahil. Oleh 

karena itu setiap pegawai baik tenaga kependidikan maupun karyawan, 

wajib mengimplentasikan nilai-nilai keadilan antara lain: 
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1) Melaksanakan Pekerjaan 

a) Bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Negeri 

Semarang; 

b) Memberikan pelayanan kepada dosen dengan adil tanpa 

memandang suku, agama, ras dan golongan; 

c) Memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan adil tanpa 

diskriminasi; 

d) Membuat Sasaran Kinerja Pegawai sesuai lingkup tugas yang 

diberikan tanpa mengambil tugas orang lain; 

e) Mementingkan kepentingan organisasi Unnes daripada 

kepentingan pribadi; 

f) Memberikan pelayanan kepada seluruh mahasiswa dengan 

ramah; 

g) Memberi pelayanan kepada mahasiswa dengan waktu sesuai 

SOP; 

h) Melayani tamu dengan ramah dan sopan; 

i) Mengerjakan pekeraan yang menjadi tanggungjawabnya dengan 

penuh tanggungajwab; 

j) Menjaga keikhlasan atas setiap pekerjaan yang dilakukan; 

2) Pergaulan Teman Sejawat/Pimpinan/Mitra Luar 

a) Tidak memilah-milah teman dalam pergaulan; 

b) Membagi pekerjaan secara proporsional kepada teman dalam 

lingkup unit yang sama; 

c) Tidak iri dengki terhadap teman sejawat/pimpinan maupun mitra 

stakeholder; 

d) Saling menghormati dan menghargai setiap pendapat orang lain 

tanpa membeda-bedakan; 

e) Mengapresiasi pekerjaan orang lain dengan baik; 

f) Mengingatkan orang lain yang salah dengan santun tanpa 

merendahkan di depan teman-teman lain. 

  

d. Implementasi Nilai Keadilan oleh Mahasiswa 

1) Kegiatan Perkuliahan 

a) Membagi waktu dengan seimbang atas tugas sebagai mahasiswa; 

b) Mengutamakan kuliah daripada bermain; 

c) Mengambil mata kuliah sesuai kemampuan yang dimiliki 

berdasarkan indeks prestasi yang didapat; 
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d) Selalu berkonsultasi dengan dosen wali secara 

berkesinambungan; 

e) Membagi secara proporsional waktu belajar terhadap seluruh mata 

kuliah yang diambil dalam satu semester; 

f) Menjaga keseimbangan antara memperoleh pengetahuan didalam 

kelas dan diluar kelas, misalnya hobi membaca; 

g) Hadir dalam perkuliahan tepat waktu tanpa membedakan mata 

kuliah yang akan diajarkan; 

h) Memberikan kesempatan kepada temannya yang akan bertanya 

dan mengemukakan pendapat; 

i) Memberikan informasi kepada dosen dalam proses perkuliahan 

berdasarkan fakta dan seimbang; 

j) Memberitahu perkembangan belajar kepada kedua orang tua dan 

dosen wali. 

2) Kegiatan Pengembangan Diri 

a) Membagi waktu yang seimbang antara kepentingan perkuliahan 

dengan kepentingan organisasi dan pengembangan potensi diri 

lainnya; 

b) Memposisikan diri dengan percaya diri dan tidak sombong; 

c) Selalu hidup dengan optimis akan masa depan yang akan diraih; 

3) Pergaulan dengan teman Sejawat/ Mitra Lainnya 

a) Memperlakukan teman sejawat dan mitra lainnya sama, tanpa 

memandang suku, agama, ras, dan golongan; 

b) Tidak memilih dan memilah teman 

2. Implementasi Nilai Keadilan Sivitas Akademika di Masyarakat 

a. Implementasi Nilai Keadilan oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan 

1) Bergaul kepada seluruh masyarakat dengan baik tanpa membeda-

bedakan; 

2) Membagi waktu dengan proporsional antara kepentingan pribadi, 

pekerjaan dan masyarakat; 

3) Tidak menyendiri, mengucilkan diri dengan masyarakat sekitar; 

4) Ikut menjalankan ronda malam/ siskamling sesuai jadwal yang sudah 

dibagi masyarakat dengan adil; 

5) Ikut berpartisipasi aktif dalam penyelesaian persoalan masyarakat 

secara adil; 
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6) Jika menjadi pemimpin di masyarakat seperti ketua RT, RW dan lain 

sebagainya, harus bersikap adil dan tidak membeda-bedakan; 

7) Tidak berpolitik praktis; 

8) Membudayakan antri. 

 

b. Implementasi Nilai Keadilan oleh Mahasiswa 

1) Memanfaatkan waktu dengan seimbang antara kepentingan pribadi 

dan masyarakat; 

2) Bergaul kepada seluruh masyarakat sekitar dengan baik tanpa 

membeda-bedakan; 

3) Tidak menyendiri, mengucilkan diri dengan masyarakat sekitar; 

4) Ikut menjalankan ronda malam/ siskamling sesuai jadwal yang sudah 

dibagi masyarakat dengan adil; 

 

Implementasi secara nyata sintagmatik pembelajaran berwawasan 

konservasi berdasarkan pendekatan transformatif. 

 

Tabel Sintagmatik Pembelajaran Berwawasan Konservasi berdasarkan 
Pendekatan Transformatif 

No. Kegiatan Dosen Kegiatan Mahasiswa Karakter 

1. Pendahuluan: 

 Dosen menyampaikan 

salam pembuka 

mengawali 

pembelajaran yang 

akan dilakukan.  

 Dosen memimpin atau 

meminta salah satu 

mahasiswa untuk 

berdoa bersama 

sebelum kegiatan 

pembelajaran dimulai 

 Dosen mengecek 

apakah ruang kelas 

dan mahasiswa siap 

untuk memulai kegiatan 

pembelajaran 

Pendahuluan: 

 Mahasiswa 

menjawab salam 

dosen 

 Mahasiswa berdoa 

bersama  

 Mahasiswa 

menyiapkan diri untuk 

mengikuti kegiatan 

pembelajaran 

 Mahasiswa terlibat 

dalam mengecek 

kesiapan kelas, 

seperti ketersediaan 

spidol whiteboard, 

penghapus, daftar 

presensi, lampu, 

 humanis 

 inspiratif 

 jujur 

 peduli  
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 Dosen menyampaikan 

apersepsi dengan cara 

mengkaitkan materi 

yang akan diajarkan 

dengan materi yang 

sudah dipelajari pada 

minggu sebelumnya 

 Dosen melemparkan 

isu atau kasus sesuai 

dengan kompetensi 

dasar yang hendak 

dicapai, dan memberi 

kesempatan kepada 

mahasiswa untuk 

merespons secara aktif 

LCD, dan kebersihan 

kelas 

 Mahasiswa 

merespons dan 

menyampaikan ide-

ide berkaitan dengan 

kompetensi dasar 

yang akan dicapai 

2. Penyajian: 

 Dosen menyampaikan 

rencana pembelajaran 

semester (RPS) pada 

awal minggu pertama 

perkuliahan dimulai. 

Dalam RPS juga sudah 

disampaikan tugas-

tugas perkuliahan yang 

harus dikerjakan oleh 

mahasiswa  

 Dosen menyajikan 

materi pembelajaran 

baik dengan cara 

ceramah, diskusi, tanya 

jawab, penugasan, dan 

lain-lain 

 Dosen menyajikan 

materi dengan lebih 

banyak memberi 

kesempatan kepada 

mahasiswa untuk 

Penyajian: 

 Mahasiswa mengikuti 

kegiatan 

pembelajaran, 

dengan melakukan 

aktivitas 

mendengarkan, 

menyimak, mencatat, 

bertanya, menjawab 

pertanyaan, 

mengerjakan tugas, 

dan lain-lain  

 Mahasiswa aktif 

mengambil peran 

dalam kegiatan 

pembelajaran 

 Jujur 

 inspiratif 

 adil 

 kreatif 

 inovatif  

 sportif 
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terlibat secara aktif dan 

kreatif dalam 

mengembangkan 

pengetahuan, 

wawasan, sikap, dan 

perilaku yang 

memungkinkan 

mahasiswa dapat 

belajar secara mandiri 

3. Penutup: 

 Dosen merecall 

kembali materi yang 

telah disampaikan, 

dengan mengajukan 

pertanyaan secara 

lisan maupun tertulis 

kepada mahasiswa 

 Dosen meminta 

mahasiswa membuat 

kesimpulan dan 

rangkuman materi yang 

telah diajarkan 

 Dosen memberikan 

tugas kepada 

mahasiswa untuk 

dikerjakan di rumah 

berkaitan dengan 

materi yang telah 

diajarkan atau 

berkenaan dengan 

materi ajar pada 

minggu berikutnya 

 Dosen melakukan 

refleksi dan 

memberikan makna 

terhadap materi yang 

telah diajarkan, dengan 

Penutup: 

 Mahasiswa 

merespons atau 

menjawab 

pertanyaan yang 

diajukan oleh dosen 

 Mahasiswa secara 

aktif membuat 

kesimpulan dan 

merangkum materi 

yang telah diajarkan 

baik secara lisan 

maupun tertulis. 

 Mahasiswa 

mendengar, 

menyimak, dan 

mencatat tugas-tugas 

yang harus dikerjakan 

dalam kaitannya 

dengan materi 

perkuliahan pada 

minggu berikutnya 

 Mahasiswa 

melakukan refleksi, 

dengan memahami,  

dan meresapi apa 

saja ungkapan yang 

disampaikan dosen  

 Jujur 

 Adil 

 kreatif 

 inovatif 

 peduli 

 inspiratif 

 humanis 
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menekankan 

pentingnya 

pengetahuan dan ilmu 

yang dimiliki 

mahasiswa agar dapat 

diaplikasikan dalam 

kegiatan sehari-hari 

secara bertanggung 

jawab. Sebagai contoh, 

selesai menjelaskan 

sebab-sebab dan 

dampak korupsi, 

mahasiswa diminta 

untuk merefleksikan diri 

agar bersikap dan 

berperilaku jujur, tidak 

merugikan orang lain, 

dan memahami betapa 

tindakan korupsi 

sangat merugikan dan 

merusak sendi-sendi 

kehidupan masyarakat, 

bangsa, dan negara. 

 

Kegiatan pembelajaran konservasi berbeda dari aktivitas 

pembelajaran lain. Dalam sintagmatik pembelajaran sebagaimana sudah 

dikemukakan sebelumnya, dosen dituntut untuk  mengaplikasikan nilai-nilai 

karakter konservasi dalam setiap kegiatan pembelajaran, baik  ketika 

menyusun perencanaan pembelajaran maupun ketika melakukan evaluasi 

pembelajaran. Agar pembelajaran konservasi dapat mencapai tujuannya,  

kriteria dosen yang diharapkan dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran 

berciri konservasi adalah sebagai berikut: 

1) disiplin, dalam arti datang tepat waktu ketika masuk kelas 

2) berpakaian rapi dan sopan 

3) berkata-kata yang sopan, tidak menyakiti, dan membuat orang lain 

senang dan merasa nyaman dan tenteram 

4) berperilaku hemat dalam penggunaan kertas, listrik, AC, dan air 



100 
 

5) berkomunikasi secara efektif dengan mahasiswa, dengan 

mengedepankan suasana kolegial, kesetaraan, dan keadilan 

6) menguasai, menghayati, dan melaksanakan nilai karakter konservasi 

(inspiratif, humanis, peduli, inovatif, kreatif, sportif, jujur, dan adil) baik 

dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun dalam pergaulan di 

kampus 

7) menekankan kepada mahasiswa agar nilai-nilai karakter yang 

disemaikan, dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata di kelas 

maupun di luar kelas, mulai dari diri sendiri dan dari hal-hal yang kecil 

dan sederhana 

8) menempatkan mahasiswa dalam posisi subjek belajar yang aktif, 

kreatif, inovatif, dan mandiri, sehingga mahasiswa termotivasi untuk 

belajar dan mampu berpikir untuk masa depannya 

9) memperlakukan mahasiswa secara proporsional (adil) sesuai dengan 

peran gendernya, artinya dosen dalam melakukan kegiatan 

pembelajaran tidak bertindak diskriminatif terhadap semua mahasiswa, 

laki-laki maupun perempuan 

10) Ttdak bersikap dan bertindak diskriminatif terhadap mahasiswa, serta 

mengembangkan kegiatan pembelajaran dalam kondisi multikultural 

11) menghormati hak azasi manusia dari subjek belajar, artinya mahasiswa 

diberi kebebasan dan kesempatan yang sama untuk mengikuti kegiatan 

pembelajaran tanpa adanya tekanan dari siapa pun 

12) menguasai teknologi informasi dan komunikasi, terutama dalam 

menggunakan media pembelajaran 

13) berperilaku bersih dan sehat, dalam arti menunjukkan kepedulian yang 

tinggi baik terhadap diri sendiri, lingkungan sosial maupun lingkungan 

fisik di kelas maupun di luar kelas 

 

Evaluasi Nilai Karakter Adil 

Seperti halnya nilai yang lain bahwa perwujudan nilai karakter hanya 

dapat dilihat dari apa yang telah dilakukan oleh seseorang. Sebagai contoh 

orang dikatakan memiliki nilai karakter adil jika dia tidak berlaku sewenang-

wenang kepada orang lain. Berikut contoh penilaian diri yang dapat dipakai 

untuk melihat sejauhmana warga UNNES telah melakukan dan memiliki nilai 

karakter adil. 
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CERMIN 

KEADILAN 

POSITIF SKOR NEGATIF SKOR 

Tidak diskriminatif  Diskriminatif  

Tidak memihak  Memihak  

Tidak 

mengutamakan 

diri sendiri 

 

 

Mengutamakan 

diri sendiri 

 

 

Memutuskan 

berdasarkan 

ketentuan 

 

 

 

Memutuskan 

tidak berdasarkan 

ketentuan 

 

Mengutamakan 

kewajiban 

 Tidak 

mengutamakan 

kewajiban 

 

 

 

Dapat menjaga 

keseimbangan 

antara hak dan 

kewajiban 

 Tidak dapat 

menjaga 

keseimbangan 

antara hak dan 

kewajiban 

 

 

Bersikap 

Konsisten 

 Tidak Konsisten  

Menerima apapun 

yang diputuskan 

 Tidak menerima 

putusan yang 

telah ditetapkan 

 

 

Menerima 

konsekuensi apa 

yang telah 

dilakukan 

 

 

Tidak menerima 

konsekuensi apa 

yang telah 

dilakukan 

 

 

Menimbang 

sesuatu sebelum 

diputuskan 

 Tidak menimbang 

sesuatu yang 

akan diputuskan 

 

Skor Total 
   

 

Penghitungan skor: 

1. Setiap unsur dalam cermin positif bernilai 1 sd. 5 

2. Setiap unsur dalam cermin negatif bernilai 1 sd. 5 

3. Skor maksimal (baik positif maupun negatif) adalah 5 x 10 = 50 
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4. Skor cermin kepribadian dihitung dengan cara: total skor unsur 

cermin positif dikurangi total skor cermin negatif 

5. Kualitas Cermin Keadilan: 

 

No. Skor Kualitas 

1 1-10 Sangat Tidak Adil 

2 11-20 Tidak Adil 

3 21-30 Cukup Adil 

4 31-40 Adil 

5 41-50 Sangat Adil 
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BAB III  

SENI DAN BUDAYA 

 

 

A. PENGANTAR 

Bersamaan dengan upaya konservasi secara ekologis, penguatan 

pada aspek sikap dan perilaku segenap warga universitas serta lingkungan 

di sekitarnya yang mencerminkan nilai konservasi menjadi program 

konservasi di bidang budaya. 

Implementasinya lewat sosialisasi dan pembudayaan sikap hidup ramah 

lingkungan, semangat menanam sekaligus merawatnya, mengutamakan nir 

kertas, efisien energi sekaligur pengembangan energi ramah lingkungan 

yang semua bermuara pada perlindungan dan penguatan. Sejalan dengan 

itu, kegiatan yang telah berlangsung akan diteruskan, difasilitasi, dan 

dioptimalkan. Antara lain sarasehan ‗selasa legen (rebo legen)‘, sanggar 

tari, sanggar pedalangan, sanggar panatacara, dan pembangunan kampung 

budaya. 

 Kampung budaya, secara fisik, merupakan sebuah perkampungan 

yang mencerminkan prinsip multikultural. Diperkampungan inilah berbagai 

aspek dan wujud kebudayaan dieksplorasi, diapresiasi dan dikembangkan. 

Diperkampungan ini akan dibangun rumah berbagai etnis lengkap dengan 

uba rampe dan aktifitas yang mencerminkan entitas tiap-tiap etnis 

(kultur/subkultur). 

Pilar etika, seni, dan budaya bertujuan untuk menjaga, melestarikan, dan 

mengembangkan etika, seni, dan budaya lokal untuk menguatkan jati diri 

bangsa. Program pilar etika, seni, dan budaya meliputi penggalian, 

pemeliharaan, penyemaian, dan pemberian daya hidup etika, seni, dan 

budaya lokal melalui pemeliharaan, pendokumentasian, pendidikan, 

penyebarluasan, dan mempromosikan unsur-unsurnya. 

 

B. KONSERVASI SENI 

Sebelum mendefinisikan apa yang dimaksud dengan konservasi seni. 

Kita harus memahami apa yang dimaksud tentang seni. Ada beberapa 

definisi seni dari beberapa ahli. Menurut Rand (1990) seni adalah sebuah 

pembentukan kembali realitas yang selektif berdasarkan penilaian metafisik 

seorang seniman. Jadi sebuah seni adalah usaha manusia untuk 
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menciptakan kembali sebagian dari kenyataan yang dia terjemahkan melalui 

sebuah penilaian metafisik. 

Seni pada tahun 1960an diartikan sebagai pengaturan kondisi-kondisi 

tertentu yang dimaksudkan untuk menghidupkan pengalaman estetik yang 

berharga untuk karakter esteteik yang menandainya (Beardsley, 1982). 

Melalui pengertian tersebut kita dapat memahami bahwa seni adalah 

pengaturan kondisi untuk memungkinkan manusia mengalami pengalaman 

estetik. 

Melalui pengertian di atas, kita harus memahami betul bahwa seni 

adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia secara umum 

karena seni membantu manusia untuk memaknai kenyataan kehidupan 

yang ia alami. Tidak hanya itu, ternyata seni juga dapat memberikan 

pengalaman estetis dan metafisik kepada pencipta seni maupun penikmat 

seni serta masyarakat secara keseluruhan. 

 

Konservasi Seni dan Urgensi Konservasi Seni 

 Menurut laporan yang dibuat oleh Asia-Pacific Cultural Center for 

UNESCO (ACCU), ada beberapa jenis kondisi seni yang harus dikonservasi: 

(1) Seni itu harus memiliki nilai kreatif manusia yang eksepsional dan luar 

biasa 

(2) Seni yang unik dan eksepsional dan memiliki kontribusi terhadap 

sejarah dan tradisi kultural. 

(3) Memiliki potensi menghilang karena: jumlah praktisinya mulai berkurang, 

keaslian sejarah mulai menghilang, signifikansi budaya yang mulai 

hilang dan seni yang hilang karena ancama aturan dan perundangan 

modern. 

ACCU juga menyampaikan bahwa untuk sebuah seni dapat 

dikonservasi dan dipresevasi, sumber daya manusia seni harus memiliki: 

(1) penguasaan seni yang kuat 

(2) dedikasi orang perorang atau grup 

(3) kemampuan untuk meningkatkan kemampuan seni 

(4) kemampuan untuk mengajarkan seni kepada generasi selanjutnya. 

Menurut UNESCO, konservasi seni merupakan suatu usaha untuk 

memperlambat atau mencegah kematian seni tertentu. Seni tradisional yang 

diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain dapat terputus dan mati. 

Kewajiban UNNES adalah untuk mencegah kematian suatu seni tradisional 
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dengan melakukan usaha sadar pendokumentasian dan pengajaran seni 

tradisional kepada generasi selanjutnya. 

 

Mekanisme dan Limitasi Konservasi Seni yang dilakukan UNNES 

Untuk melakukan  tugas mengkonservasi seni tradisional UNNES 

harus menentukan jenis, mekanisme dan batasan wilayah serta pelaksana 

seni. Untuk membatasi jenis seni yang dikonservasi, UNNES memfokuskan 

diri untuk melakukan konservasi pada empat jenis karya seni: 

(1) Seni Tari Tradisional 

(2) Seni Pertunjukan Tradisional 

(3) Seni Musik Tradisional 

(4) Seni Kriya Tradisional 

Mekanisme yang dapat dilakukan UNNES untuk mengkonservasi 

seni-seni tersebut adalah dengan cara: 

(1) Melakukan penelitian yang berhubungan dengan seni tradisional 

(2) Melakukan pengabdian yang berhubungan dengan seni tradisional 

(3) Melakukan dokumentasi seni tradisional berupa buku dan media audio 

visual. 

(4) Melakukan pelatihan seni tradisional untuk para guru dan generasi 

muda. 

(5) Membuka dan mempertahankan program studi dan mata kuliah yang 

berhubungan erat dengan pemertahanan seni tradisional. 

(6) Turut memberikan masukan pada pembuat perundangan tentang seni 

tradisional. 

(7) Membangun infrastruktur dan pengadaan alat yang memiliki kontribusi 

untuk mempertahankan seni tradisional. 

(8) Memastikan keberadaan mahasiswa yang menulis skripsi, tesis, 

disertasi dan karya ilmiah lainnya tentang seni tradisional. 

(9) Menambah volume publikasi internasional yang berhubungan dengan 

seni tradisional. 

(10) Rutin mengadakan gelar budaya atau gelar pertunjukan yang 

menampilkan seni tradisional. 

UNNES harus mempertimbangkan kemampuan dan tenaga ahli yang 

dimilikinya untuk mendapatkan hasil yang optimal dalam melakukan 

konservasi seni. Batasan atau limitasi seni yang dikonservasi oleh UNNES 

adalah sebagai berikut. 
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(1) Seni Tradisional Pesisiran baik pesisir utara maupun selatan (Demak, 

Semarang, Banyumas dll).  

(2) Seni tradisional berbasis daerah lingkar kampus. 

(3) Seni kriya batik pesisiran baik pesisir utara maupun selatan. 

(4) Seni tradisional masyarakat Tionghoa di Jawa. 

(5) Pendidikan dan pelatihan seni tradisional untuk anak usia dini dan 

remaja. 

(6) Pendidikan dan pelatihan seni tradisional untuk guru seni dan guru 

umum. 

Untuk mengetahui contoh seni tradisional yang pernah diteliti di 

UNNES dan untuk mengetahui sumber daya manusia yang mampu 

melakukan konservasi seni berikut adalah daftar beberapa karya penelitian 

UNNES pada bidang seni tradisional. 

 

1. Seni Tari Tradisional 

No Judul Penelitian Nama Ahli 
Tari yang 

dikonservasi 

1 Model Pembelajaran 

Seni Tari Melalui 

Pendekatan Apresiasi 

Dan Kreasi Di Sekolah 

Umum 

Malarsih, Wahyu 

Lestari, Usrek Tani 

Utina 

 

Tari Kreasi 

2 Pembelajaran Tari Untuk 

Meningkatkan Kerjasama 

Anak Usia Dini 

Sari Hartono Tari untuk Anak 

3 Pemanfaatan Media 

Lokal Sebagai Sumber 

Belajar Tari 

Wahyu Lestari Tari untuk Anak 

4 Pengembangan Model 

Pelatihan Apresiasi Seni 

Tari Daerah Setempat 

Pada Guru Sekolah 

Dasar Di Kota Semarang 

Wahyu Lestari, 

Totok Sumaryanto F 

 

Tari 

Semarangan 

5 Sejarah, struktur dan 

fungsi tari dolalak di 

kabupaten purworejo 

Indriyanto 

 

Tari Dolalak 

Purworejo 
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6 Pengembangan model 

pelatihan apresiasi seni 

tari daerah setempat 

pada guru sd kota 

semarang 

Wahyu Lestari, 

Totok Sumaryanto F 

 

Tari 

Semarangan 

7 Estetika tari bedhaya 

tunggal jiwa di kabupaten 

demak 

Muhammad Jazuli, 

Sesri Indah P 

 

Bedhaya 

Tunggal Demak 

 

2. Seni Pertunjukan Tradisional 

No Judul Penelitian Nama Ahli 
Pertunjukan yang 

dikonservasi 

1 Tanda dan makna teks 

pertunjukan barongsai 

Agus Cahyono, 

Bintang Hanggoro 

P., M. Hasan Bisri 

Barongsai 

2 Modeling wayang 

kontemporer sebagai 

pengembang―nation and 

character‖ dalam 

pendidikan karakter 

jenjang paud di 

kecamatan gunungpati 

kota semarang 

Noorochmat 

Isdaryanto, Aris 

Munandar, Setiajid 

 

Wayang 

Kontemporer 

3 Warak ngendog : simbol 

akulturasi budaya pada 

karya seni rupa ( kajian 

intra dan ekstra estetik 

maskot tradisi ritual 

dugderan masyarakat 

kota semarang) 

Triyanto, Nur 

Rokhmat, Mujiyono 

 

Kirab Warak 

Ngendhog 

Semarangan 

4 Bentuk, struktur, dan 

gaya pertunjukan 

barongsai: kajian 

etnokoreologi 

Agus Cahyono, 

Bintang Hanggoro 

Putra, Muhammad 

Hasan Bisri 

Barongsai 
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3. Seni Musik Tradisional 

No Judul Penelitian Nama Ahli 
Tari yang 

dikonservasi 

1 Instrumen Musik Calung 

Banyumasan:Kajian 

Organologi, Kemungkinan 

Adaptasi, Dan Upaya 

Pelestariannya 

Muhammad Jazuli 

dan Achmat Munir 

Musik Calung 

Banyumasan 

2 Lagu-Lagu Banyumasan 

Sebagai Refleksi Sosial 

Budaya Masyarakat 

Banyumas 

Suharto Lagu 

Banyumasan 

3 Pengembangan 

Instrumen Musik 

Ansambel Berbasis 

Konservasi Dalam 

Pembelajaran Musik 

Pendidikan Anak Usia 

Dini Di Kota Semarang 

Bagus Susetyo, 

Syahrul S. Sinaga 

 

Musik 

Konservasi 

unntuk Anak 

4 Model Pengembangan 

Kesenian Kentrung 

Sebagai Usaha 

Peningkatan Industri 

Pariwisata Budaya Di 

Kabupaten Blora 

Agus Yuwono, 

Sukadaryanto 

 

Musik Kentrung 

Blora 

4 Musik Lesung Sebagai 

Konservasi Budaya 

Tradisional Di Kabupaten 

Blora: Kajian 

Etnomusikologi 

Suharto, Siti 

Aesijah 

 

Musik Lesung 

Blora 

5 Bentuk penyajian musik 

gamelan dalam iringan 

tari jaran debog 

Dusun suruhan desa keji 

kecamatan ungaran barat 

kabupaten 

Semarang 

Aditya Wishnu 

Wardhana 

 

Musik Gamelan 

Kabupaten 

Semarang 
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6 Musik Lesung Sebagai 

Sarana Ekspresi Dan 

Kreasi Musik Di Sekolah 

Sd Ledok Blora 

Suharto, Siti 

Aesijah 

 

Musik Lesung 

Blora 

 

4. Seni Kriya Tradisional 

No Judul Penelitian Nama Ahli 
Seni Kriya yang 

dikonservasi 

1 

Peningkatkan 

Kompetensi Dalam 

Mengapresiasi Kreasi 

Siswa Kelas Xi SMA 

Negeri 1 Ungaran Pada 

Karya Seni Kriya 

Tradisional Melalui 

Metode Kritik 

Adi Kriyo Widodo, 

Hanif Roihan, Azis 

Dwi Afriyanto 

 

Seni Kriya tradisional 

kabupaten semarang 

2 

Penguatan Pelestarian 

Ragam Batik 

Semarangan Melalui 

Pendidikan Keterampilan 

Muatan Lokal Di Sekolah 

Dasar 

Widowati, Syakir 

 

Batik Semarangan 

3 

Batik Semarangan 

Sebuah Refleksi Eklektik 

Budaya Dan Pencarian 

Identitas 

Syakir 

 

Batik Semarang 

4 

Pengembangan Kinerja 

Pengelolaan Lingkungan 

Ukm Tekstil (Batik) Di 

Kota Pekalongan Menuju 

Kota Kreatif Dunia 

Zaenuri, Fathur 

Rokhman 

 

Batik pekalongan 

5 

Model Pemberdayaan 

Pengrajin Batik Di 

Rejomulyo Semarang 

Dalam Upaya Pelestarian 

& Melindungi Karya Cipta 

Melalui Hukum Hak Cipta 

Muh Fakhrihun 

Na‘am, Arif 

Hidayat 

 

Batik Semarangan 
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6 

Rekayasa Batik Dengan 

Teknik Wet On Wet 

 

Rodia Syamwil, 

Soesanto, Siti 

Nurrohmah 

Inovasin Teknik 

Membatik 

 

C. BUDAYA RELIGIUS 

Budaya religius merupakan suatu sikap, perilaku, dan kebiasaan 

suatu masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai religius (keagamaan). Nilai-

nilai tersebut dijalankan secara menyeluruh. Muhaimin (2012:293)  

mengatakan bahwa nilai-nilai religius dapat diwujudkan dalam berbagai sisi 

kehidupan manusia. Aktivitas beragama tidak hanya terjadi ketika seseorang 

melakukan perilaku ritual (ibadah). Aktivitas lain yang didorong oleh 

kekuatan supranatural dan bukan hanya berkaitan dengan aktivitas yang 

tampak dan dilihat dengan mata, tetapi juga aktivitas yang tidak tampak dan 

terjadi dalam hati seseorang pun tetap dikatakan sebagai nilai religius. 

Karena itu, ada berbagai macam sisi atau dimensi dalam keberagamaan 

seseorang untuk melaksanakan nilai-nilai religius.  

Rakhmat (2010:43-49) menjelaskan lebih mendalam bahwa ada lima 

macam dimensi keberagamaan, yaitu: (1) dimensi ideologis, (2) dimensi 

ritualistik, (3) dimensi eksperensial, (4) dimensi intelektual, (5) dimensi 

konsekuensional. Berikut ini dijelaskan dimensi sebagai berikut. 

 

1. Dimensi keyakinan (ideologis) 

Dimensi ini merupakan bagian dari keberagamaan yang berkaitan 

dengan apa yang harus dipercayai dan menjadi sistem keyakinan (creed). 

Doktrin mengenai kepercayaan atau keyakinan adalah yang paling dasar 

yang bisa membedakan agama satu dengan lainnya. Pada tataran ini 

keberagamaan ini bersifat dogmatis.  

 

2. Dimensi ibadah/praktik  agama (ritualistik) 

Dimensi ini merupakan bagian dari keberagamaan yang berkaitan 

dengan perilaku yang disebut ritual keagamaan seperti pemujaan, ketaatan 

dan hal-hal lain yang dilakukan untuk menunjukkan komitmen terhadap 

agama yang dianutnya. Perilaku di sini bukan perilaku dalam makna umum, 

melainkan menunjuk kepada perilaku-perilaku khusus yang ditetapkan oleh 

agama seperti tata cara beribadah dan ritus-ritus khusus pada hari-hari suci 

atau hari-hari besar agama. Dimensi ini sejajar dengan ibadah. Ibadah 
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merupakan penghambaan manusia kepada Tuhan sebagai pelaksanaan 

tugas hidup selaku makhluk-Nya.  

 

3. Dimensi penghayatan atau pengalaman (eksperensial) 

Dimensi ini menunjuk pada konsekuensi-konsekuensi yang 

ditimbulkan oleh ajaran agama dalam perilaku umum yang tidak secara 

langsung dan khusus ditetapkan oleh agama seperti dalam dimensi ritualis. 

Dimensi ini mendorong kepada umat agama untuk berperilaku yang baik 

seperti ajaran untuk menghormati tetangga, menghormat tamu, toleran, 

berbuat adil, membela kebenaran, berbuat baik kepada fakir miskin dan 

anak yatim, jujur dalam bekerja, dan sebagainya.  

Dimensi ini adalah bagian dari keberagamaan yang berkaitan dengan 

perasaan keagamaan seseorang. Psikologi agama menyebutnya sebagai 

pengalaman keagamaan (religious experience) yaitu unsur perasaan dalam 

kesadaran agama yang membawa pada suatu keyakinan (Darajat, 1996). 

Pengalaman keagamaan ini bisa terjadi dari yang paling sederhana seperti 

merasakan kekhusukan pada saat melaksanakan ibadah dan ketenangan 

setelah menjalankannya.  

Pengalaman yang lebih kompleks adalah seperti pengalaman ma’rifah 

(gnosis) yang dialami oleh para sufi yang sudah dalam taraf merasakan 

bahwa hanya Tuhanlah yang sungguh berarti. Komitmen menjalankan 

berbagai perintah agama bukan lagi karena melihatnya sebagai kewajiban, 

tetapi lebih didasarkan pada cinta (mahabbah) yang membara kepada 

Tuhan. Karena didasarkan dorongan cinta, apapun yang dilakukan terasa 

nikmat. Pengalaman keagamaan ini muncul dalam diri seseorang dengan 

tingkat keagamaan yang tinggi.  

 

4. Dimensi Pengetahuan (Intelektual) 

Setiap agama memiliki sejumlah informasi khusus yang harus 

diketahui oleh para pemeluknya. Dimensi ini mengacu kepada harapan 

bahwa oerang-orang yang beragama paling tidak memilki minimal ilmu 

pengetahuan mengenai dasar-dasar ritual, kitab suci, dan tradisi-tradisi. 

Dimensi ini menggambarkan sejauh mana seseorang mengetahui tentang 

ajaran agamanya, yakni sejauh mana aktivitasnya dalam manambah 

pengetahuan agama yang dianutnya.  
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5. Dimensi Pengalaman (Konsekuensional) 

Pengamalan ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan 

keagamaan, praktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke 

hari. Dalam hal ini pengamalan disejajarkan dengan akhlak atau karater 

yakni menunjuk pada beberapa tingkatan seseorang dalam berperilaku dan 

dimotivasi oleh ajaran-ajaran agama yang dianutnya. 

 

Model-Model Penciptaan Suasana Religius  

Model adalah sesuatu yang dianggap benar, tetapi bersifat 

kondisional. Karena itu, model penciptaan suasana religius sangat 

dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dalam penarapan model tersebut 

(Muhaimin, dkk. 2012: 305-307). Penerapan yang dimaksud termasuk juga 

penerapan nilai-nilai yang mendasarinya. Berikut ini model-model 

penciptaan religious yang dapat dipakai oleh UNNES.  

1. Model Struktural 

Penciptaan suasana religius dengan model struktural, yaitu 

penciptaan suasana religius yang disemangati oleh adanya peraturan-

peraturan, pembangunan kesan, baik dari dunia luar atas kepemimpinan 

atau kebijakan suatu lembaga pendidikan atau suatu organisasi. Model ini 

biasanya bersifat ―top-down‖, yakni kegiatan keagamaan yang dibuat atas 

prakarsa atau instruksi dari pejabat / pimpinan atasan. 

2. Model Formal 

Penciptaan suasana religius model formal, yaitu penciptaan suasana 

religius yang didasari atas pemahaman bahwa pendidikan agama adalah 

upaya manusia untuk mengajarkan masalah-masalah kehidupan akhirat 

saja atau kehidupan ruhani saja, sehingga pendidikan agama dihadapkan 

dengan pendidikan non-keagamaan, pendidikan ke-Islam-an dengan non-

keIslaman, pendidikan Kristen dengan non-Kristen, demikian seterusnya. 

Model penciptaan suasana religius formal tersebut berimplikasi terhadap 

pengembangan pendidikan agama yang lebih berorientasi pada keahiratan, 

sedangkan masalah dunia dianggap tidak penting, serta menekankan pada 

pendalaman ilmu-ilmu keagamaan yang merupakan jalan pintas untuk 

menuju kebahagiaan akhirat, sementara sains (ilmu pengetahuan) dianggap 

terpisah dari agama. 

Model ini biasanya menggunakan cara pendekatan yang bersifat 

keagamaan yang normatif, doktriner, dan absolutis. Mahasiswa diarahkan 

untuk menjadi pelaku agama yang loyal, memiliki sikap komitmen 
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(keberpihakan), dedikasi (pengabdian yang tinggi terhadap agama yang 

dipelajarinya). Sementara itu, kajian-kajian keilmuan yang bersifat empiris, 

rasional, analitis-kritis, dianggap dapat menggoyahkan iman sehingga perlu 

ditindih oleh pendekatan keagamaan yang bersifat normatif dan doktriner. 

3. Model Mekanik 

Model mekanik dalam penciptaan suasana religius adalah penciptaan 

suasan religius yang didasari oleh pemahaman bahwa kehidupan terdiri atas 

berbagai aspek; dan pendidikan dipandang sebagai penanaman dan 

pengembangan seperangkat nilai kehidupan, yang masing-masing bergerak 

dan berjalan menurut fungsinya. Masing-masing gerak bagaikan sebuah 

mesin yang terdiri atas beberapa komponen atau elemen-elemen, yang 

masing-masing menjalankan fungsinya sendiri-sendiri, dan antara satu 

dengan lainnya bisa saling berkonsultasi atau tidak dapat berkonsultasi. 

Model mekanik tersebut berimplikasi terhadap pengembangan 

pendidikan agama, yang lebih menonjolkan fungsi moral dan spiritual atau 

dimensi afektif daripada kognitif dan psikomotor. Artinya dimensi kognitif dan 

psikomotor diarahkan untuk pembinaan afektif (moral dan spiritual), yang 

berbeda dengan mata pelajaran lainnya (kegiatan dan kajian-kajian 

keagamaan hanya untuk pendalaman agama dan kegiatan spiritual). 

4. Model Organik 

Penciptaan suasan religius dengan model organik, yaitu penciptaan 

suasana religius yang disemangati oleh adanya pandangan bahwa 

pendidikan agama adalah kesatuan atau sebagai sistem (yang terdiri atas 

komponen-komponen yang rumit) yang berusaha mengembangkan 

pandangan/semangat hidup agamis, yang dimanifestasikan dalam sikap 

hidup dan keterampilan hidup yang religius. 

Model penciptaan suasana religius organik tersebut berimplikasi 

terhadap pengembangan pendidikan agama yang dibangun 

dari fundamental doctrins dan fundamental values (Muhaimin, dkk. 2001: 

307). Kemudian bersedia dan mau menerima kontribusi pemikiran dari para 

ahli serta mempertimbangkan konteks historisitasnya. Karena itu, nilai-nilai 

Ilahi/agama/wahyu didudukkan sebagai sumber konsultasi yang bijak, 

sementara aspek-aspek kehidupan lainnya didudukkan sebagai nilai-nilai 

insani yang mempunyai relasi horizontal-lateral atau lateral-sekuensial, 

tetapi harus berhubungan vertikal-linier dengan nilai Ilahi/agama. 

 

 



114 
 

D. BUDAYA TRADISIONAL 

Dalam sejumlah referensi, budaya dipahami sebagai keseluruhan 

hasil akan budi manusia. Secara etimologis dapat ditelurusi bahwa kata 

budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah 

yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai 

hal-hal yang berkaitan dengan budi, dan akal manusia. Dalam bahasa 

Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari kata Latin colere 

yaitu mengolah atau mengerjakan. Koentjaraningrat (2009) mengatakan 

bahwa kebudayaan adalah keseluruhan manusia dari kelakuan dan hasil 

yang harus didapatkannya dengan belajar dan semua itu tersusun dalam 

kehidupan masyarakat. 

Sebagai komunitas yang memiliki sejarah panjang, bangsa Indonesia 

memiliki kebudayaan yang khas. Kebudayaan yang ada saat ini merupakan 

bentuk akumulasi dan sintesis dari kebudayaan yang berkembang pada 

masa lalu hingga saat ini. Dalam terminologi akademik, kebudayaan 

Indonesia saat ini merupakan hasil dari perkembangan kebudayaan pada 

masa-masa sebelumnya.  Kebudayaan terus tumbuh dan berkembang 

seiring dinamika masyarakat pendukungnya. Kebudayaan nasional 

Indonesia merupakan akumulasi dari kebudayaan tradisional di Indonesia. 

Oleh karena itu, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan tradisional 

di Indonesia pada dasarnya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan 

nasional. 

Dalam diskursus tentang kebudayaan, posisi Unnes dapat dilihat 

sebagai bagian dari subjek masyarakat pendukung kebudayaan. Artinya, 

Unnes adalah subjek pelaku sekaligus penerima produk kebudayaan 

nasional tersebut.  Posisi demikian menempatkan Unnes sebagai subjek 

yang hidup dalam ruang kebudayaan nasional tersebut. Namun di sisi lain, 

sebagai Universitas Berwawasan Konservasi, Unnes adalah motor yang 

dapat bertindak sebagai katalisator yang berperan aktif mengembangkan 

kebudayaan nasional dengan pengetahuan yang dimilikinya. 

Dalam praktik kehidupan sehari-hari warga Unnes, ada beberapa 

kebudayaan nasional yang dilestarikan oleh warga Unnes, seperti gotong 

royong, musyawarah, dan kesetiakawanan. Ketiga kebudayaan ini telah 

dikenal sebagai kebudayaan penting yang dikembangkan menjadi identitas 

nasional bangsa Indonesia. Gotong royong dan musyawarah bahkan 

disebut oleh Ir Soekarno dalam pidato di Badan Penyidik Usaha Persiapan 

Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ketika ia berpidato merumuskan dasar 
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negara, yaitu Pancasila. Demikian pula dengan musyawarah, disebut 

Soekarno sebagai kebudayaan yang khas sehingga nilai itu diinternalisasi 

dalam sila ke-4 Pancasila. 

 

Gotong Royong 

Secara alamiah, manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki 

kecenderungan untuk bekerja sama satu sama lain. Manusia memiliki 

dorongan alamiah untuk bekerja sama untuk menyelesaikan sebuah 

pekerjaan. Dengan gotong royong, sebuah pekerjaan dapat dilaksanakan 

dengan lebih cepat dan lebih ringan. Bangsa Indonesia memiliki ungkapan 

―Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing‖ yang menunjukkan pengakuan 

bahwa gotong royong merupakan nilai yang mulia. 

Tidak sekadar menjadi nilai, gotong royong telah dipraktikkan dalam 

kehidupan sehar-hari bangsa Indonesia, bahkan sejak bangsa ini masih 

hidup dalam bentuk kerajaan-kerajaan. Selama berabad-abad gotong 

royong tlah menjadi social capital yang turut membentuk wajah sosial 

masyarakat Indonesia yang komunal. Dalam masyarakat agraris, misalnya, 

tradisi gotong royong sangat terasa, misalnya saat pelaksanaan tandur 

(menanam padi) dan panen. Anggota masyarakat satu dengan anggota lain 

bahu-membahu menyelesaikan sebuah pekerjaan.  

Menurut Subejo (2014), gotong royong telah memenuhi keseluruhan 

syarat sebagai social capital karena memuat norms, resiprocity, trust, dan 

network. Gotong royong memiliki aturan main (nrom), menghargai prinsip 

timbal balik yang mengutamakan kontribusi masing-masing pihak, adanya 

perasaan saling percaya, serta diikat kuat oleh hubunga-hubungan spesifik 

seperti kekerabatan (kinship) , pertetanggaan (neighborship), atau 

pertemanan (friendship) antarpihak.  

Struktur organisasi Universitas Negeri Semarang (Unnes) yang 

disusun secara herarkies dapat dibaca sebagai mekanisme gotong royong. 

Dengan struktur yang jelas, pekerjaan besar dalam meraih visi dan misi 

universitas dilakukan bersama-sama dengan peran yang berbeda-beda 

antara satu orang dengan orang lain. Dengan pembagian yang jelas, setiap 

anggota organisasi dapat berkontribusi sesuai dengan kapasitas dan 

kewenangan yang dimilikinya. Mekanisme pembagian tugas demikian 

diterapkan di berbagai tingkatan, baik dalam kegiatan rutin maupun kegiatan 

dengan masa akhir yang jelas (proyek). 
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Gotong royong mensyaratkan komunikasi yang efektif antaranggota. 

Untuk meningkatkan efektivitas komunikasi itu, antaranggota kelompok kerja 

melakukan koordinasi melalui tatap muka maupun secara daring (online). 

Dalam berbagai tim kelompok kerja, lazimnya dibuat grup yang 

memungkinkan satu anggota dengan anggota lain berkoordinasi dengan 

leluasa. Koordinasi demikian biasanya dilakukan dengan memanfaatkan 

teknologi seperti  aplikasi WhatsApp dan Telegram. 

 

Kesetiakawanan 

Konsep gotong royong memiliki irisan yang sangat dekat dengan sifat 

gotong royong. Gotong royong adalah aktivitas bersama (kolektif) yang 

dilakukan agar sebuah pekerjaan dapat dilakukan lebih cepat dan efektif. 

Adapun kesetiakawanan adalah tindakan yang dilakukan untuk membantu 

orang lain sehingga beban yang dirasakan oleh orang lain terasa lebih 

ringan. Kesetiakawanan tumbuh berkat terpeliharanya rasa saling mengasihi 

sesama anggota komunitas. 

Di Unnes, kesetiakawanan telah dilaksanakan menjadi bagian dari 

kultur yang diamini secara bersama-sama (kolektif). Namun untuk 

memantapkan hal itu Unnes menerbitkan aturan dan membentuk unit kerja 

khusus agar kegiatan nilai kesetiakawanan dapat dilaksanakan secara rapi, 

berkelanjutan, serta membawa dampak yang besar. Salah satunya adalah 

dengan didirikannya Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah (Lazis) pada 

tahun 2014. Lembaga ini dibentuk untuk mengelola zakat, infak, dan 

sedakat dosen, karyawan, mahasiswa, dan warga sekitar Unnes untuk 

disalurkan kepada penerima yang tepat. 

 Salah satu program Lazis Unnes adalah menyalurkan beasiswa 

kepada siswa dan mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Lazis Unnes 

mengelola tiga jenis beasiswa, yaitu beasiswa mahasiswa, beasiswa IBOA, 

dan beasiswa Perintis Nusantara (BPN). Beasiswa mahasiswa diberikan 

kepada mahasiswa muslim UNNES yang dhuafa. Bantuan yang diberikan 

berupa beasiswa sesuai ketentuan. Penerima beasiswa selain mendapatkan 

beasiswa juga mendapatkan program pembinaan, pendampingan, dan 

pengkaryaan. Tujuan program ini adalah untuk mendukung peningkatan 

prestasi akademik dan  pengembangan karakter islami melalui kegiatan 

pengabdian dan pengkaryaan yang melibatkan penerima bantuan/beasiswa 

untuk selalu peduli terhadap permasalahan yang ada di sekitarnya.  
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Beasiswa IBOA adalah program beasiswa untuk mengelola zakat dari 

orang tua maasiswa yang memliki kelapangan rizki, berkesempatan 

bersedekah untuk mahasiswa Unnes yang memiliki kemampuan intelektual 

baik tetapi tidak mampu secara ekonomi. Adapu Beasiswa Pelajar 

Nusantara (BPN) adalah program pendampingan belajar yang diberikan 

kepada siswa lulusan SMA/SMK/MA dari kalangan dhuafa se Jawa Tengah 

untuk persiapan mengikuti seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri. Tujuan 

dari BPN adalah menyeleksi siswa dhuafa berprestasi untuk diberikan 

pembinaan dan pendampingan secara intensif sehingga lebih siap mengikuti 

SBMPTN dan diharapkan setelah lulus kuliah menjadi  generasi bervisi yang 

unggul dan siap membangun daerah. BPN yang diadakan oleh Rumah Amal 

Lazis Unnes selama dua periode ini sejak 2015 telah berhasil mengantarkan 

para siswa ke bangku perkuliahan, sebanyak 61 siswa dari berbagai daerah 

di Jawa Tengah. 

Selain melalui Lazis Unnes, program kesetiakawanan juga diberikan 

dengan memberikan dana kesetiakawanan kepada mahasiswa yang sakit 

atau kelaurga mahasiswa yang meninggal dunia. Universitas menyiapkan 

dana khusus yang diberikan sebagai bantuan pengobatan atau berduka. 

Melalui bantuan kesetiakawanan ini diharapkan hubungan sosial 

antaranggota komunitas terjalin semakin erat dan rasa kekeluargannya 

semakin kuat. 

 

Musyawarah untuk Mufakat 

 Musyawarah adalah salah satu mekanisme pengamilan keputusan 

yang khas. Bagi bangsa Indonesia, musyawarah merupakan nilai yang 

dianggap mengandung banyak keutamaan sehingga perlu diadaptasi dalam 

salah satu dari lima  sila dalam Pancasila. Musyawarah memungkinkan 

pengambilan keputusan dilakukan secara demokratis, partisipatif, dan adil 

(fair).  

 Bagi civitas academica Unnes, musyawarah telah menjadi nilai yang 

terimplementasi dalam berbagai kegiatan di berbagai tingkat. Di tingkat 

universitas, musyawarah dilaksanakan dalam bentuk Rapat Kerja 

Universitas (RKU) dan musyawarah Senat Universitas. Ini merupakan rapat 

kerja tertinggi yang mempertemukan pimpinan universitas, wakil dari unit-

unit di bawahnya, dan pihak berkepentingan (stake holder). Sebagai forum 

tertinggi, RKU merupakan forum yang strategis karena keputusan-keputusan 

penting dirumuskan di sini. 
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Untuk merumuskan kebijakan akademik, pengambilan keputusan 

dalam Senat Universitas juga dilakukan dengan musyawarah. Musyawarah 

senat dilakukan dalam rapat rutin dan rapat insidental yang digunakan untuk 

membahas hal-hal strategis. Dengan menerapkan mekanisme musyawarah, 

setiap anggota Senat memiliki kesempatan untuk menyampaikan pendapat 

selama musyawarah berlangsung. Jika musyawarah mengalami jalan buntu 

(deadlock), pengambilan keputusan baru dilakukan dengan pengambilan 

suara terbanyak (voting).  

Dalam penyusunan dan perubahan statuta, mekanisme musyawarah 

juga merupakan mekanisme yang dibakukan. Pada pasal 108 disebutkan 

―Pengambilan keputusan perubahan statuta UNNES didasarkan atas 

musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak dapat 

dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.‖  

Musyawarah juga menjadi mekanisme yang baku dalam pengambilan 

keputusan di tingkat yang lebih kecil, seperti rapat kerja fakultas, rapa kerja 

lembaga, rapat kerja badan, unit pelaksana teknis (UPT), juga di tingkat 

jurusan. Rapat kerja demikian dilaksanakan setidaknya setahun sekali untuk 

mengevaluasi kinerja tahun sebelumnya, memantapkan program tahun 

berlangsung, dan merancang program tahun berikutnya. 

 

E. BAHASA DAERAH 

Bahasa menduduki peran penting dalam kehidupan manusia. Bahasa 

dapat dipandang sebagai produk kebudayaan sekaligus alat perkembangan 

kebudayaan itu sendiri. Sebagai produk kebudayaan, bahasa mencerminkan 

sistem nilai dan perkembangan kebudayaan masyarakat. Dalam bahasa 

terdapat nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat dan bagaimana nilai 

tersebut mengalami dinamika. Sebagai alat pengembangan kebudayaan, 

bahasa adalah sarana yang dapat digunakan untuk mengintervensi 

pemahaman manusia terhadap sesuatu, mengintervensi sistem nilai 

masyarakat, dan pada akhirnya dapat digunakan untuk mempengaruhi 

perilaku dan tindakan masyarakat, baik individual maupun komunal. 

Awalnya bahasa berfungsi sangat pragmatis. Bahasa adalah alat 

bantu bagi manusia utuk mengenali diri dan hal-hal di sekitarnya.  Ketika 

manusia mulai terhubung satu dengan lainnya, bahasa punya fungsi baru 

sebagai alat komunikasi. Bahasa adalah ekspresi lisan untuk menyatakan 

situasi kognitif yang ada di dunia pikir manusia. Dengan ekspresi bahasa itu, 

konsep yang ―eksis‖ di pikiran itu dimungkinkan diraba oleh mitra tutur. Jika 
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proses pembacaan itu berjalan baik, informasi dapat tertransfer kepada 

mitra tutur, proses keomunikasi berjalan baik. Namun jika proses 

pembacaan meleset, timbul apa yang kita sebut sebagai kesalahpahaman. 

Peran ganda bahasa yang demikian itu membuat bahasa menjadi 

instrumen yang sangat penting untuk diperhatikan dalam usaha konservasi 

nilai, karakter, dan budaya. Kebanyakan linguis meyakini bahwa bahasa 

juga merepresentasikan sistem pikir dan pandangan dunia (world view) 

penutur. Maka, usaha konservasi bahasa pada dasarnya bukan hanya 

mengkonservasi bahasa semata, melainkan mengkonservasi nilai-nilai yang 

secara integral melekat di dalam bahasa tersebut. 

Perintis linguistik strukturalis yang dikenal sebagai bapak linguistik 

Ferdinand de Saussure mengajukan hipotesis bahasa  bahasa terwujud 

dalam tiga bentuk realitas sekaligus, ayitu langage, langue, dan parole.  

Langage adalah realitas bahasa secara umum (universal) sebagai bentuk 

kesemestaan sistem simbol yang digunakan untuk berkomunikasi. Langage 

mecakup keseluruhan jenis bahasa yang ada dan pernah digunakan 

manusia. Langue lebih spesifik lagi, yaitu sebuah sistem bahasa tertentu 

seperangkat konvensi-konvensi sistemik yang berperan penting di dalam 

komunikasi. Langue kemudian melahirkan sebuah bentuk bahasa yang lebih 

konkret berupa parole (ujaran). Inilah bentuk bahasa yang paling konkret 

sehingga dapat diamati dan diukur.  

Setiap langue merupakan bagian dari kesemestaan bahasa yang 

lebih besar (langage) yang kemudian melahirkan bentuk bahasa yang 

konkret dalam bentuk parole. Di dalam bahasa sebagai langue terdapat 

berbagai sistem nilai yang telah disepakati secara konvensional. Nilai-nilai 

akan terepresentasi ketika bahasa tersebut digunakan dalam bentuk ujaran 

(parole). Dengan demikian, konservasi bahasa juga merupakan konservasi 

terhadap nilai-nilai yang hidup dan diyakini oleh masyarakat penutur. 

Indonesia memiliki kekayaan bahasa daerah yang sangat beragam. 

Melalatoa (dalam Tilaar 2007: 203) menyebut setidaknya terdapat 726 

bahasa daerah yang pernah eksis di Indonesia.  Zulaiha, dkk.  (2016) 

bahkan menyebut jumlah bahasa daerah di Indonesia jauh lebih banyak, 

yaitu 478. Bahasa-bahasa daerah tersebut menjadi kekayaan kebudayaan 

nasional dan turut memperkaya bahasa Indonesia.  Namun demikian, 

laporan Badan Pengembangan Bahasa menyebutkan bahwa 139 bahasa 

daerah terancam punah. Bahasa daerah yang terancam punah tersebut 

tersebar di Maluku, Nias, dan Papua. Penyebab kepunahan bahasa yang 
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paling besar adalah berkurangnya jumlah penutur secara signifikan. Ketika 

sebuah bahasa kehilangan penutur, maka pada saat yang sama bahasa 

daerah tersebut tidaklagi eksis.   

Kondisi demikian perlu disikapi dengan serius dengan merancang 

program pelestarian (konservasi) bahasa daerah. Unnes sebagai perguruan 

tinggi yang memiliki visi menjadi universitas konservasi, mengambil peran 

dengan merancang dan melaksanakan sejumlah program pelestarian 

tersebut. Program itu dikoordinasikan oleh unit-unit kerja di bawah Unnes 

yang memiliki bidang yang spesifik pada bidang bahasa tetapi juga 

melibatkan unit kerja lain. 

Sebagai perguruan tinggi yang terletak di daerah berkultur Jawa, 

bahasa tradisional yang paling sering digunakan dalam komunikasi antar-

civitas academika Unnes adalah bahasa Jawa. Bahasa Jawa digunakan 

sebagai bahasa komunikasi sehari-hari, sebagai objek kajian akademik, juga 

sebagai alat ekspresi keindahan melalui berbagai bentuk karya sastra. 

Namun demikian, seiring berkembangnya minat masyarakat luas terhadap 

Unnes, bahasa-bahasa daerah lain dari berbagai daerah juga mulai muncul 

dan mewarnai komunikasi antar-civitas academica. Beberapa bahasa 

daerah tersebut, antara lain Sunda, Melayu, Batak, Aceh, Gayo, Tamiang, 

Papua, dan beberapa bahasa daerah lain.  

Meskipun keragaman bahasa daerah di Unnes terus bertambah, 

bahasa Jawa tetap menjadi bahasa yang mendapat perhatian dalam 

program konservasi bahasa daerah. Keputusan demikian merupakan 

keputusan strategis yang diambil dengan mempertimbangkan berbagai 

aspek, seperti karakteristik dan visi institusi, tanggung jawab sosial terhadap 

masyarakat sekitar, dan potensi dan keterbatasan yang dimiliki. 

Untuk menjalankan program konservasi bahasa Jawa, Unnes memiliki 

sejumlah organisasi atau paguyuban yang menjadi motor pengembangan 

konservasi bahasa Jawa. Organ yang secara struktur langsung berada di 

bawah pengelolaan universitas adalah Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa 

yang membawahi dua program studi, yaitu Program Studi  Pendidikan 

Bahasa dan Sastra Jawa dan Sastra Jawa. Di luar itu, ada sejumlah 

organisasi yang telah lama menunjukkan eksistensinya dalam menjaga dan 

mengembangkan bahasa Jawa. Organisasi tersebut melibatkan mahasiswa, 

karyawan, dosen, juga masyarakat sekitar kampus. Program tersebut 

diwujudkan dalam bentuk aturan, menciptakan produk, menyelenggarakan 

festival, lomba, dan pentas bersama.  
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Kamis Berbahasa Jawa 

Untuk melestarikan bahasa Jawa sebagai bahasa komunikasi sehari-

hari, Unnes menerbitkan himbauan agar civitas academica menggunakan 

bahasa Jawa setiap hari Kamis. Himbauan ini disampaikan melalui 

Peraturan Rektor. Hari Kamis dipilih karena  disesuaikan dengan pilihan 

lembaga lain di Jawa Tengah yang juga memilih hari Kamis sebagai hari 

wajib berbahasa Jawa. Kesamaan dengan lembaga lain, antara lain instansi 

pemerintah dan beberapa lembaga swasta, diharapkan membuat 

komunikasi kedinasan dan sehari-hari tetap berjalan lancar.  

Melalui aturan ini Unnes berusaha membangun kebiasaan 

penggunaan bahasa Jawa sehingga tetap menjadi bahasa utama dalam 

komunikasi sehar-hari. Keterampilan bahasa merupakan keterampilan yang 

diperoleh melalui latihan. Kemahiran berbahasa dibentuk melalui proses 

pembiasaan dan latihan, termasuk pembiasaan dalam komunikasi sehari-

hari. Dengan menerapkan Kamis Aja Lali Basa Jawa, Unnes mengajak 

mahasiswa, karyawan, dan dosen untuk membangun kebiasaan tersebut. 

Pada tahun 2013, Rapat Kerja Universitas (RKU)  dilaksanakan 

dengan menggunakan bahasa Jawa  karena kebetulan dilaksanakan pada 

hari Kamis. Dalam acara itu, berbagai keserun muncul karena penggunaan 

bahasa Jawa krama inggil belum lazim digunakan dalam acara formal 

seperti RKU. Namun berkat itu, para pimpinan dan dosen lain tergugah 

untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan bahasa Jawa.  

 

Selasa Legen 

Diskusi Selasa Legen telah mulai diadakan pada tahun 2012 dan 

tetap dilaksanakan setiap selapanan atau 35 hari sekali, yaitu pada Selasa 

Legi. Forum diskusi ini dirancang untuk mengulas persoalan yang berkaitan 

dengan kebudayaan Jawa, baik dari aspek filosofis, sosiologis,maupun 

praktis. Dalam diskusi ini, seluruh bentuk komunikasi dilakukan 

menggunakan bahasa Jawa. Sosialisasi, pembukaan, ceramah 

kebudayaan, hingga diskusi seluruhnya dilakukan dalam bahasa Jawa. 

Selain pelaksanaan yang konsisten selama lebih dari lima tahun, 

kesuksesan Selasa Legen adalah tingkat partisipasi siswa yang terjaga. 

Mahasiswa datang sebagai penyelenggara, peserta, dan sekali waktu 

sebagai narasumber sehingga terlatih mengekspresikan pikiran dalam 

bahasa Jawa.   
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Pengembangan Aplikasi Bahasa Jawa 

Pada April 2016 salah satu mahasiswa Unnes, Nuring Dyah 

Rahmadani, menciptakan dan menerbitkan aplikasi kamus bahasa Jawa. 

Kamus ini diluncurkan dan disediakan secara gratis di marketplace Play 

Store dan Android Apps. Dengan demikian, kamus bahasa Jawa ini dapat 

diperolehsecara gratis oleh masyarakat yang memerlukan, baik untu 

kebutuhan belajar maupun kebutuhan praktis berkomunikasi.  Dengan 

desain muka (interface) yang lebih sederhana dan ramah pengguna, aplikasi 

ini diharapkan dapat digunakan secara mudah dan menyenangkan. 

Inisiatif membuat kamus bahasa Jawa Indonesia ini bahkan 

diapresiasi oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Ketika mengisi 

seminar di Fakultas Bahasa dan Seni, (FBS) pada 20 Februari 2016, 

Gubernur menilai aplikasi ini lebih gampang, lebih mudah, dan original. 

Ganjar berharap aplikasi tersebut dapat terus dikembangkan dan tidak 

hanya sebatas kamus, tapi dapat berupa kumpulan cerita-cerita dan koleksi 

tembang-tembang Bahasa Jawa. 

 

Upacara dengan Bahasa Jawa 

Peringatan Hari Bahasa Ibu Internasional pada 21 Februari selalu 

diperingati oleh Fakultas Bahasa dan Seni (FBS) Unnes dengan upacara 

atau apel berbahasa Jawa. Selain menggunakan bahasa Jawa, para 

petugas apel yang merupakan dosen di Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa 

juga menggunakan busana adat Jawa. Mereka menggunakan beskap dan 

blangkon lengkap dengan keris yang terselip di pinggang. Strategi ini 

dilakukan agar civitas academica kembali mengingat bahasa bahasa ibu 

merupakan salah satu yang penting untuk dilesatrikan. Himbauan ini 

diharapkan dapat menggerakkan anggota komunitas untuk kembali 

menggunakan bahasa Jawa. 

 

Festival Drama Bahasa Jawa 

Sejak 2012 Jurusan Bahasa dan Sastra Jawa menyelenggarakan 

Festival Drama Jawa dengan melibatkan mahasiswa dan siswa 

SMA/SMK/MA/sederajat se-Jawa Tengah dan Yogyakarta. Dengan 

melibatkan siswa, program ini dirancang untuk mendekatkan bahasa Jawa 

kepada pelajar sehingga bahasa Jawa menjadi lebih dekat dengan 

kelompok usia muda. Dalam jangka panjang, penyelenggaraan Festival 

Drama Bahasa Jawa menjadi bahasa pergaulan anak muda yang keren dan 
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membanggakan.  Sejak diadakan pada tahun 2012, peserta festival ini terus 

bertambah.  

 

Festival Film Bahasa Jawa  

Agar bahasa Jawa berkembang di kalangan anak muda sebagai 

bahasa ekspresi dan kreasi, Unnes juga menyelenggarakan Festival Film 

Bahasa Jawa bagi siswa se-Jawa Tengah dan DIY. Festival ini dimulai sejak 

2014 dan telah menarik minat berbagai kelompok pembuat film di dua 

provinsi tersebut. Pada tahun 2014, misalnya, terdapat 11 judul film yang 

diproduksi untuk diikutkan dalam festival ini, yaitu  Nala, Anjang-anjang, 

Limalasewu, Ngilo(a), Layang saka Manca, dan Lakuning Pratandha. Selain 

itu Damar Layung, Kopi Darat, Tresna Asih, Lintang Panjer Esuk, dan 

Kagem Ibu.  

Agar program-program bahasa Jawa dilaksanakan secara 

berkelanjutan, Unnes melakukan konsolidasi dengan membentuk 

organisasasi atau unit yang menjadi motor program pelestarian bahasa 

Jawa.  Beberapa organisasi tersebut adalah Paguyuban Karawitan Jawa 

Indonesia (Pakarjawi), Grup Seni Karawitan Dosen dan Mahasiswa (Sekar 

Domas), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Kesenian Jawa Kridha Budaya. 

Organisasi-organisasi tersebut kemudian merancang dan melaksanakan 

berbagai program yang ditujukan untuk melestarikan bahasa Jawa secara 

berkelanjutan. 

  

F. OLAH RAGA TRADISIONAL 

Olahraga atau sport merupakan salah satu kegiatan yang banyak 

dirujuk dan dikaitkan dengan kegiatan yang menjunjung tinggi nilai 

sportivitas. Nilai-nilai positif di dalam kegiatan olahraga, bersumber dari 

falsafah kuno keolahragaan yang disebut Olympism. 

Olympism adalah filosofi keolahragaan yang nilai- nilainya sangat 

relevan dengan kehidupan sehari–hari. Melalui keterpaduan antara 

olahraga, budaya dan pendidikan, Olympism mempromosikan cara hidup 

yang berlandaskan pada rasa sukacita dalam setiap usaha menanamkan 

nilai-nilai pendidikan melalui tauladan dan respek terhadap prinsip-prinsip 

dasar dari etika universal. 

Tiga pilar dalam Olympism yang dapat dikembangkan dalam 

kehidupan sehari–hari dan aktivitas di kampus adalah: Excellence, 

Friendship, dan Respect, yang penjelasannya sebagai berikut. 
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a. Excellence: untuk meraih apa yang dicita-citakan, tiap orang harus 

menunjukkan usaha yang terbaik, progresif dan akseleratif. Bukan 

hanya semata-mata untuk ―sebuah kemenangan‖, namun juga 

semangat untuk berperan serta, menunjukkan progres dalam mencapai 

tujuan, berjuang untuk dan selalu berusaha menjadi yang terbaik, dan 

mendapat manfaat terbaik dari kombinasi healthy body, mind and will.  

b. Friendship: semua orang harus mendorong terciptanya saling 

pengertian di antara sesama.  Nilai ini merujuk pada upaya menciptakan 

perdamaian dan dunia yang lebih baik melalui solidaritas, kekompakan 

tim, sukacita dan rasa optimis mengesampingkan perbedaan politik, 

ekonomi, jender, ras, persahabatan palsu dan rasa dengki akibat dari 

perbedaan-perbedaan tersebut dalam segala bentuk aktifitas.  

c. Respect: nilai ini merujuk pada prinsip yang dapat menginspirasi semua 

yang ambil bagian dalam Gerakan Olimpiade. Respek terhadap 

seseorang termasuk lingkungan sosialnya, budayanya, saling respek 

dalam rangka mentaati peraturan dan menjaga nilai-nilai dimanapun 

berada. 

Di dalam falsafah Olympism terdapat tujuh komponen pembangunan 

karakter yang dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari maupun dalam 

pergaulan di kampus, yaitu: 

1. Excellence in performance, menunjukkan usaha terbaik,  

2. Joy and pleasure in partisipation, ikut berperan serta dengan penuh 

suka cita. 

3. Fairness of play, jujur dan adil dalam semua kegiatan. 

4. Respect for other nations, cultures, religions, races and individuals, 

menghormati bangsa-bangsa, budaya, agama, ras, dan individu lain. 

5. Human quality development, pembangunan dan pengembangan kualitas 

manusia. 

6. Leadership by sharing, training, working and competing together, 

kepemimpinan yang ditunjukkan melalui sikap saling berbagi, berlatih, 

bekerja dan bersaing secara sehat. 

7. Peaceful co-existence between different nations peace, hidup 

berdampingan secara damai di antara bangsa-bangsa. 

Bila di urai tujuh komponen pembangunan karakter di atas, memiliki 

relevansi dengan nilai–nilai positif yang patut dikembangkan dalam 

kehidupan sehari–hari, yaitu:  

1. Visioner (tujuan jangka panjang) 
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2. Peaceful (kedamaian) 

3. No Discrimination (tidak diskriminatif) 

4. Mutual Understanding (saling memahami) 

5. Friendship (persahabatan) 

6. Solidarity (solidaritas) 

7.  Fair Play (jujur & adil) 

8. Excellence (unggul, cekatan, progresif, akseleratif ) 

9. Fun (kesenangan)  

10. Respect (menghormati)  

11. Human Development  (pengembangan diri)   

12. Leadership (Kepemimpinan)  

13. Motivation (semangat,pantang menyerah) 

14. Team Work (kerjasama,sinergi, harmoni)  

 

Karakter bangsa ini dapat dibangun dan dikuatkan  melalui penerapan 

nilai-nilai luhur Olympism baik di arena olahraga, maupun dalam kehidupan 

kampus sehari-hari sejak dini. Dengan mendorong dan mensosialisasikan 

nilai–nilai Olympism diharapkan dapat dihasilkan generasi penerus yang 

sehat, tangguh, bermoral, cerdas, dan memiliki semangat juang pantang 

menyerah. 

Penerapan nilai-nilai Olympism dalam kehidupan masyarakat global 

akan membangun lingkungan yang kondusif: 

a. Membangkitkan Sikap Respek Masyarakat    

1) Meningkatkan kecintaan terhadap budaya luhur Bangsa Indonesia 

2) Kepedulian terhadap sesama. 

3) Selalu ingin berperan aktif dalam setiap aktifitas atau kegiatan yang 

positif.  

4) Menanamkan bahwa persahabatan dan kedamaian adalah lebih 

utama dalam kehidupan bermasyarakat. 

5) Saling menghargai/toleransi. 

b. Membangkitkan Sikap Prestatif Masyarakat    

1) Tidak mudah menyerah dan selalu semangat. 

2) Masyarakat yang dinamis, kreatif, inovatif dan selalu ingin berkarya 

dan belajar. 

3) Tidak mudah puas diri dan selalu bekerja keras. 

4) Melihat permasalahan sebagai tantangan dan  peluang. 
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c. Membangkitkan Sikap Jujur Masyarakat     

1) Membangun sikap sportif.  

2) Membangun sistem kontrol yang baik untuk meminimalisasi penyakit 

sosial masyarakat (korupsi, menyogok, kolusi, nepotisme dll). 

3) Mengurangi budaya malas dan instan. 

4) Menghargai kejujuran. 

 

Implementasi  Sportivitas 

Sportivitas adalah sikap yang menegakkan fair play, menjaga 

keserasian dengan rekan tim maupun kompetitor, perilaku etis dan penuh 

integritas, dan etika yang elegan dalam menerima kemenangan atau 

kekalahan. Memiliki jiwa sportif bagi generasi muda sangat penting karena 

jiwa sportif merupakan salah satu modal membangun bangsa yang 

bermartabat.  

Sportif merupakan sikap mental yang menunjukkan martabat ksatria di 

dalam dunia olahraga, pendidikan, maupun dalam kehidupan 

bermasyarakat. Nilai sportif melandasi pembentukan sikap, dan selanjutnya 

menjadi landasan perilaku. Sebagai konsep moral, sportif berisi 

penghargaan terhadap lawan serta harga diri yang berkaitan antara kedua 

belah pihak, memandang lawan sebagai mitra yang setara. Keseluruhan 

upaya serta perjuangan itu dilaksanakan dengan bertumpu pada standar 

moral yang dihayati oleh masing-masing pihak.  

Sportivitas menyatu dengan konsep persahabatan dan selalu 

menghormati orang lain. Jiwa sportif akan terwujud apabila terpenuhi 

perilaku tersebut di atas, dan sangat dibutuhkan kesungguhan, ketangguhan 

mental serta keberanian untuk menanggung resiko.  

Nilai sportif merupakan rujukan perilaku, sesuatu yang dianggap ―luhur‖ 

dan menjadi pedoman hidup manusia dalam kehidupan bermasyarakat. 

Penerapan nilai sportif dalam kehidupan kampus bagi seluruh keluarga 

besar Unnes: 

1. Selalu  bertindak sportif dalam segala hal. 

2. Membudayakan nilai sportif dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Selalu menjunjung tinggi sportivitas dalam melakukan kegiatan ilmiah, 

sebagai wujud anti plagiat. 

4. Berani mengakui kesalahan, berani mengakui keunggulan pihak lain, 

berani menghargai hasil karya orang serta berani menangggung segala 

resiko yang ada (living fair play). 
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5. Bersikap mental yang menunjukkan kualitas martabat ksatria dalam 

dunia pendidikan. 

Implementasi sportivitas dalam tatanan kehidupan kampus Universitas 

Negeri Semarang yang berwawasan konservasi , adalah sebagai berikut. 

 

Implementasi Nilai Sportif oleh unsur Pimpinan Fakultas/ Jurusan/ 

Prodi 

Pimpinan universitas, fakultas, jurusan dan prodi berkewajiban antara 

lain menjalankan fungsi pengelolaan universitas/fakultas/jurusan/prodi 

secara keseluruhan, melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, penelitian 

dan pengabdian kepada kepada masyarakat, membina sivitas akademika 

(dosen & mahasiswa) serta membina hubungan dengan alumni, baik di 

lingkungan universitas/fakultas/jurusan/prodi dan masyarakat.  

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Negeri Semarang 

yang unggul, sehat dan sejahtera maka seluruh pimpinan baik di tingkat 

universitas, fakultas, jurusan dan prodi harus mampu menerapkan nilai 

sportivitas dalam setiap  keputusan dan kebijakan yang diambilnya. Di 

dalam mengelola lembaga seorang pemimpin di lingkungan pendidikan 

tinggi harus: 

1) Mampu menjalankan dan melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana 

mestinya secara sportif. 

2) Senantiasa memberikan respon yang sportif terhadap setiap pertanyaan 

maupun keluhan yang berasal dari bawahannya. 

3) Berani menegakkan sanksi secara sportif yang sesuai dengan prosedur 

yang ada tanpa memandang ras, agama, golongan maupun kelompok 

tertentu. 

4) Sportif dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. 

5) Bersikap sportif untuk menyatakan kesiapan untuk berbuat dan 

berperilaku sesuai dengan peraturan. 

6) Patuh serta sportif terhadap peraturan, tetapi juga harus memiliki 

kesanggupan untuk membaca dan memutuskan pertimbangan 

berdasarkan hati nurani. 

7) Secara sportif dan fair memfasilitasi serta menumbuhkembangkan 

regenerasi kepemimpinan. 
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Implementasi Nilai Sportif oleh Dosen 

Implementasi nilai sportif oleh dosen di lingkungan Universitas Negeri 

Semarang merupakan kunci pokok bagi perwujudan pilar sportif  bagi sivitas 

akademika. Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh dosen di 

Universitas Negeri Semarang dalam rangka implementasi nilai-nilai sportif, 

sebagai berikut. 

Dalam kegiatan perkuliahan 

1) Memulai dan mengakhiri perkuliahan  tepat  waktu dan sesuai dengan 

jadwal yang telah ditetapkan (living fair play). 

2) Tidak meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi tanpa ijin 

dari atasan (living fair play) 

3)  Memberikan materi pembelajaran kepada mahasiswa sesuai dengan 

fakta dan realitas secara sportif. 

4) Memberikan penilaian secara obyektif dan sportif kepada mahasiswa 

tanpa tergiur suap, iming-iming ataupun transaksi dalam bentuk 

apapun. 

5) Menepati segala komitmen akademik dengan sportif sesuai yang telah 

disepakati di awal perkuliahan dan selama perkuliahan berlangsung. 

6) Mengembangkan mimbar akademik secara obyektif dan sportif serta 

penuh tanggung jawab. 

7) Bersikap adil dan fair play kepada seluruh mahasiswa tanpa 

diskriminasi. 

8) Mendidik dan membimbing mahasiswa sepenuh hati dan fair  agar 

mahasiswa memiliki karakter sportif serta berguna bagi masyarakat, 

bangsa dan negara.  

 

Dalam Kegiatan Penelitian 

1) Berkomitmen menjaga proses penelitian, karya ilmiah, dan publikasi 

ilmiahnya dengan sportivitas yang tinggi agar terhindar dari 

plagiarisme. 

2) Menyebarluaskan hasil penelitian secara jujur, bertanggung jawab, 

sportif, serta fair. 

3) Menghasilkan karya ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah dengan 

kualitas baik dan penuh sportivitas. 

4) Melaksanakan kegiatan penelitian dengan sportif sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku dan mentaati segala ketentuan yang terkait. 
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Dalam Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat 

1) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan 

komitmen untuk sportif dan penuh tanggung jawab. 

2) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang 

membutuhkan tanpa membedakan suku, ras, maupun golongan. 

3) Bebas, fair dan bertanggung jawab dalam mengembangkan materi 

yang dibutuhkan oleh masyarakat. 

4) Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan 

sportif sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mentaati segala 

ketentuan yang terkait. 

 

Dalam Pergaulan dengan Sejawat/Pimpinan/Mitra Luar 

1) Berperilaku sportif  dan fair  dalam pergaulan di kampus sesuai dengan 

norma dan kaidah yang berlaku. 

2) Menghargai dan menghormati keberhasilan maupun kesuksesan yang 

diraih oleh sejawat. 

3) Menghargai dan menghormati pimpinan dengan penuh kesadaran dan 

penuh nilai-nilai sportif. 

4) Berani mengakui kesalahan dan segera memperbaiki (living fair play). 

5) Menghindari sifat ambisius yang berlebihan, yang dapat merusak nilai 

sportivitas dalam diri. 

6) Menjaga martabat diri, sejawat, pimpinan dan lembaga, melalui perilaku 

sportif 

7) Selalu memiliki hati yang sabar untuk menerima setiap kekurangan 

sejawat, pimpinan dan mitra luar. 

 

Implementasi Nilai Sportivitas oleh Tenaga Kependidikan 

Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi 

1) Datang tepat waktu dan sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan 

(living fair play). 

2) Tidak meninggalkan tempat kerja untuk kepentingan pribadi tanpa ijin 

dari atasan (living fair play). 

3) Menjalankan pekerjaan sesuai dengan tupoksinya secara jujur, cepat, 

tepat, bertanggung jawab dan penuh sportivitas. 

4) Menjalankan tugas dan kewajibannya penuh dengan nilai-nilai 

sportivitas. 
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Dalam Menyediakan dan Menyajikan Informasi 

1) Tenaga kependidikan memiliki kewajiban untuk menyediakan data 

melalui berbagai media online untuk sajian informasi yang aktual dan 

terkini 

2) Saling berbagi data dan informasi antar bagian,  secara cepat, tepat, 

jujur dan objektif penuh sportivitas sesuai dengan kebutuhan. 

3) Menyampaikan informasi kepada atasan, sejawat, dan bawahan secara 

objektif penuh sportivitas tanpa menambah dan mengurangi informasi. 

4) Memberikan informasi kepada pihak eksternal sesuai dengan 

kebutuhan secara objektif dan sportif. 

 

Dalam Pelaporan Kegiatan 

1) Melaporkan segala kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya secara 

keseluruhan sesuai dengan hasil yang didapatkan tanpa merusak nilai 

sportivitas. 

2) Melaporkan secara sportif seluruh aspek keuangan yang digunakan 

untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jumlah penerimaan dan 

pengeluaran. 

 

Dalam Pemanfaatan Sarana – Prasarana dan Pemberian Layanan 

1) Senantiasa menggunakan alat, sarana, dan prasarana secara sportif 

sesuai dengan kebutuhan masing-masing tupoksi. 

2) Mengembalikan alat, sarana, dan prasarana yang bukan menjadi 

tanggungjawabnya kepada penanggung jawab barang tersebut secara 

sportif. 

3) Merawat dan memelihara alat, sarana dan prasarana penunjang 

akademik yang menjadi tanggungjawabnya. 

4) Tidak menggunakan alat, sarana dan prasarana kampus untuk 

kepentingan di luar pekerjaannya. 

5) Memberikan pelayanan kepada pihak internal dan eksternal tanpa 

membedakan suku, ras, golongan maupun jenis kelamin 

6) Senantiasa bersifat sopan dan santun serta penuh sportivitas dalam 

melakukan pelayanan kepada semua pihak.  

7) Sselalu menjunjung tinggi nilai-nilai sportif dalam memberikan 

pelayanan kepada pihak internal maupun eksternal. 
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Implementasi Nilai Sportivitas oleh Mahasiswa 

Mahasiswa yang merupakan subyek utama di dalam perguruan tinggi 

memiliki peran yang sangat luar biasa bagi masa depan bangsa dan negara. 

Mahasiswa harus mampu mengimplementasikan seluruh pilar konservasi 

Unnes. Nilai-nilai sportif sebagai salah satu pilar konservasi perlu 

diwujudkan dalam bentuk semangat, kerjasama, keberanian, ketegasan, 

pengendalian diri, kompetitif, bersahabat, menghormati lawan, disiplin, 

harga diri, percaya diri, menghormati aturan, kepemimpinan, menyikapi 

kemenangan, menyikapi kekalahan, adaptasi, pemecahan masalah, 

toleransi dan kejujuran. 

Beberapa hal yang dapat diterapkan dalam diri mahasiswa terkait nilai 

sportivitas yaitu: 

1) Kegiatan Perkuliahan 

a) Senantiasa mengikuti perkuliahan dengan semangat, disiplin dan 

tepat waktu serta dapat melakukan kerja sama yang positif dengan 

penuh sportivitas. 

b) Secara sportif mengerjakan dan menyerahkan seluruh tugas-tugas 

perkuliahan 

c) Mengikuti ujian dengan semangat juang tinggi, menghindari 

perbuatan curang serta menerapkan nilai-nilai sportivitas dalam 

melaksanakan ujian. 

d) Tidak melakukan plagiasi dalam bidang apapun. 

e) Berani berkata jujur (living fair play) kepada dosen maupun tenaga 

kependidikan/karyawan  apabila menemui hal-hal yang menyimpang 

dari norma-norma yang berlaku. 

2) Kegiatan Karya Ilmiah 

a) Selalu menjaga proses penelitian, karya ilmiah, dan publikasi 

ilmiahnya dengan sportivitas yang tinggi agar terhindar dari 

plagiarisme. 

b) Mengungkapkan hasil penelitian secara jujur, bertanggung jawab, 

sportif, serta apa adanya. 

c) Menghasilkan karya ilmiah, penelitian dan publikasi ilmiah dengan 

kualitas baik dan penuh sportivitas. 

d) Melaksanakan kegiatan karya ilmiah dan penelitian dengan sportif 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mentaati segala 

ketentuan yang terkait. 
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3) Pergaulan dengan Teman Sejawat/Mitra Lain 

a) Perkataan dan perbuatan tidak boleh meninggalkan nilai-nilai 

sportivitas. 

b) Mengutamakan kepentingan lembaga diatas kepentingan pribadi. 

c) Menjauhkan diri dari segala macam tindakan tidak menyenangkan 

terhadap kawan/mitra. 

d) Menghindari segala macam bentuk tindakan yang menciderai nilai-

nilai sportivitas. 

 

Upaya Peningkatan Implementasi Pilar Sportif 

Sportivitas adalah nilai yang harus diimplementasikan kepada semua 

stakeholders Unnes mulai dari pimpinan, dosen, tenaga 

kependidikan/karyawan, mahasiswa maupun pegawai lain. Upaya 

internalisasi melalui (1) tutur kata, (2) penyampaian pesan secara formal 

dalam berbagai kegiatan, (3) melalui proses pendidikan di dalam kelas dan 

luar kelas, (4) pelaporan. 

a. Tutur kata  

Strategi ini diimplementasikan dengan cara menyampaikan pesan 

sportivitas dari mulut ke mulut yang dimulai dari pimpinan puncak 

sampai dengan pegawai di tingkat paling bawah. Saling menasehati 

antar kolega baik secara formal maupun informal. 

b. Penyampaian informasi secara formal 

Semua pihak memiliki peran untuk menginternalisasikan  nilai-nilai 

dalam organisasi. Komitmen para pimpinan di semua lapisan sangat 

dibutuhkan dalam menginternalisasikan nilai-nilai sportivitas dalam 

aktivitas sehari-hari.  

c. Proses Pendidikan 

Interaksi antara dosen dengan mahasiswa baik dalam proses belajar 

mengajar di kelas maupun di luar kelas akan sangat mempengaruhi 

internalisasi nilai-nilai sportif bagi mahasiswa.  Dosen harus 

memasukkan materi dan menunjukkan teladan implementasi nilai-nilai 

sportif dalam proses perkuliahan mulai dari perencanaan pembelajaran 

sampai dengan proses evaluasi. Dosen harus melakukan pencegahan-

pencegahan perbuatan yang tidak sportif dalam proses pembelajaran.  

Dosen perlu menyampaikan informasi skenario implementasi nilai sportif 

di awal perkuliahan sehingga para mahasiswa memperoleh informasi 

yang jelas.  Pimpinan perlu menyelenggarakan pendidikan atau 



133 
 

pelatihan yang bertujuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai sportif. 

Sebagai contoh, pimpinan dapat menyelenggarakan pelatihan Olympic 

Movement dan Olympism untuk sasaran pada nilai-nilai sportivitas dan 

nilai-nilai di dalam fair play. 

d. Pelaporan 

Semua stakeholders yang ada di lingkungan Unnes wajib melaporkan 

pelanggaran terhadap norma sportif. Mahasiswa, dosen, pimpinan, 

tenaga kependidikan dan pihak-pihak lainnya wajib melaporkan adanya 

tindakan yang melanggar norma sportif. Pelapor dijamin akan dilindungi 

oleh pimpinan atau pihak yang berwenang. Pihak pimpinan atau terlapor 

juga harus menindaklanjuti laporan yang diterimanya dan melakukan 

cross check untuk mendapatkan informasi yang obyektif. 

 

Nilai Sportivitas dalam Olah Raga/Permainan Tradisional 

1. Pencak Silat 

Silat atau Pencak Silat diperkirakan menyebar di Kepulauan 

Indonesia sejak abad ke 7 masehi. Namun demikian, asal usulnya belum 

diketahui secara pasti. Akan tetapi bahwa 

kerajaan Majapahit dan Sriwijaya telah 

dikenal memiliki pendekar-pendekar besar 

dan menguasai olah kanuragan / ilmu bela 

diri. Selain itu bukti adanya seni bela diri 

dapat dilihat dari berbagai artefak senjata 

yang ditemukan dari masa klasik (Hindu-

Budha) serta pada pahatan relief yang 

menggambarkan sikap kuda-kuda silat di 

candi Borobudur dan Prambanan (Donald 

F. Draeger). Sementara itu Sheikh 

Shamsuddin (2005) berpendapat bahwa 

terdapat pengaruh ilmu bela diri dari Cina dan India dalam silat. Hal ini 

karena sejak awal kebudayaan Melayu telah mendapat pengaruh dari 

kebudayaan yang dibawa oleh pedagang maupun perantau dari India, Cina, 

dan mancanegara lainnya. 

 

2. Egrang 

Egrang atau jangkungan adalah galah atau tongkat yang digunakan 

seseorang agar bisa berdiri dalam jarak tertentu di atas tanah. Egrang 

https://i2.wp.com/1.bp.blogspot.com/-FpdfaYu7EgY/WEvts8ZVhMI/AAAAAAAAQ3Y/DIaZwHcMXLAp7ldVvFWZ7qg07DKDbrJbwCLcB/s1600/sejarah+asal+usul+pencak+silat.jpg?ssl=1
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berjalan adalah 

egrang yang diper-

lengkapi dengan 

tangga sebagai 

tempat berdiri, atau 

tali pengikat untuk 

diikatkan ke kaki, 

untuk tujuan ber-

jalan selama naik di 

atas ketinggian 

norma. 

Di Indonesia 

Egrang biasanya dilombakan pada kegiatan-kegiatan seperti peringatan 

kemerdekaan Indonesia. Selain sebagai sarana hiburan, lomba engrang 

juga melatih kekuatan tubuh manusia serta pada zaman dahulu berfungsi 

untuk menghindari dari air di daerah dataran banjir atau pantai. 

 

3. Bakiak/Terompah 

Bakiak merupakan salah satu permainan tradisional. Bahannya dibuat dari 

kayu panjang seperti seluncur es yang sudah dihaluskan (diamplas, 

red:banjar) dan 

diberi beberapa 

selop diatasnya, 

biasanya untuk 2-3 

orang. Memainkan 

bakiak biasanya 

secara berkelompok 

atau tim, yang 

masing-masing tim 

berlomba untuk 

sampai ke finish. 

Permainan ini menguji ketangkasan, kepemimpinan, kerja sama, kreatifitas, 

wawasan serta kejujuran. 

―Bakiak‖ sebenarnya permainan tradisional anak-anak di Sumatera Barat. 

Anak-anak dari Sumatera Barat yang dilahirkan hingga pertengahan tahun 

1970-an, sering dan biasa memainkan bakiak atau terompah panjang ini. 

Bakiak panjang atau yang sering disebut terompa galuak di Sumatera Barat 
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adalah terompah deret dari papan bertali karet yang panjang. Sepasang 

‗bakiak‘ minimal memiliki tiga pasang sandal atau dimainkan tiga anak. 

Biasanya juga untuk diperlombakan di tingkat kecamatan dan kelurahan 

pada 17 Agustusan. 

 

4. Tarik Tambang 

Tarik Tambang merupakan salah satu olahraga tradisional atau 

permainan yang cukup populer pada perayaan 17 Agustus. Pertandingan 

tarik tambang melibatkan dua regu, dengan 5 atau lebih peserta. Dua regu 

bertanding dari dua 

sisi berlawanan dan 

semua peserta 

memegang erat 

sebuah tali tambang. 

Di tengah-tengah 

terdapat pembatas 

berupa garis. 

Masing-masing regu 

berupaya menarik 

tali tambang sekuat mungkin agar regu yang berlawanan melewati garis 

pembatas. Regu yang tertarik melewati garis pembatas dinyatakan kalah. 

Taktik permainan terletak pada penempatan pemain, kekuatan tarik 

dan pertahanan tumpuan kaki di tanah. Pada umumnya pemain dengan 

kekuatan paling besar ditempatkan di ujung tali, untuk menahan ujung tali 

saat bertahan atau menghentak pada saat penarikan. 

 

5. Balap Karung 

Balap Karung adalah olahraga sekaligus permainan yang juga 

populer pada saat peringatan 17 Agustus. Sejumlah peserta diwajibkan 

memasukkan bagian bawah badannya ke dalam karung kemudian berlomba 

sampai ke garis akhir. Meskipun sering mendapat kritikan karena dianggap 

memacu semangat persaingan yang tidak sehat dan sebagai kegiatan hura-

hura, balap karung tetap banyak ditemui, seperti juga lomba panjat pinang, 

sandal bakiak, dan makan kerupuk. 
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6. Tarung Derajat 

Tarung Derajat adalah bela diri yang di ciptakan oleh Achmad Drajat. 

Ia mengembangkan teknik melalui pengalamannya dari setiap pertarungan 

di jalanan pada 

tahun 1960-an di 

Bandung. Tarung 

Derajat secara resmi 

diakui sebagai 

olahraga nasional 

dan digunakan 

sebagai pelatihan 

dasar oleh TNI 

Angkatan Darat. 

Semboyan Tarung 

Derajat adalah: ―Aku 

Ramah Bukan Berarti Takut, Aku Tunduk Bukan Berarti Takluk‖. 

Sejak 1990-an, Tarung Derajat telah disempurnakan untuk olahraga. 

Pada tahun 1998, Tarung Derajat resmi menjadi anggota KONI. Sejak itu, 

Tarung Derajat memiliki tempat di Pekan Olahraga Nasional, sebuah 

kompetisi multi-olahraga nasional diselenggarakan setiap 4 (empat) tahun. 

Tarung Derajat utama asosiasi kodrat (Keluarga Olahraga Tarung Derajat) 

sekarang memiliki sub-organisasi di 22 provinsi di Indonesia 

 

7. Gobak Sodor/Galah Asin 

Galah asin dibebera daerah disebut juga galasin atau gobak sodor. 

Olahraga tradisional Gala asin ini adalah sejenis permainan daerah dari 
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Indonesia. Permainan ini adalah sebuah permainan grup yang terdiri dari 

dua grup, di mana masing-masing tim terdiri dari 3 – 5 orang. Inti per-

mainannya adalah 

menghadang lawan 

agar tidak bisa 

lolos melewati garis 

ke baris terakhir 

secara bolak-balik, 

dan untuk meraih 

kemenangan 

seluruh anggota 

grup harus secara 

lengkap melakukan 

proses bolak-balik dalam area lapangan yang telah ditentukan. 

 

8. Mendayung/Pacu Jalur 

Mendayung/Pacu Jalur merupakan sebuah perlombaan mendayung 

di sungai dengan menggunakan sebuah perahu panjang yang terbuat dari 

kayu pohon. Panjang perahu ini bisa mencapai 25 hingga 40 meter dan 

lebar bagian tengah kir-kira 1,3 m s/d 1,5 m, dalam bahasa penduduk 

setempat, kata Jalur berarti Perahu. Setiap tahunnya, sekitar tanggal 23-26 

Agustus, diadakan Festival Pacu Jalur sebagai sebuah acara budaya 

masyarakat tradisional Kabupaten Kuantan Singingi,Riau bersamaan 

dengan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesi. 
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BAB IV 

SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN 

 

 

A. Latar Belakang  

Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah, baik di darat, 

di perairan maupun di udara. Berlimpahanya sumberdaya alam yang kita 

miliki merupakan modal dasar pembangunan nasional di segala bidang. 

Sumber daya alam tersebut sebaiknya harus tetap dilindungi, dilestarikan, 

dan dimanfaatkan secara lestari sehingga dapat mendukung kesejahteraan 

masyarakat Indonesia. Menurut UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan 

dan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Sumber daya alam adalah unsur 

lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya hayati dan nonhayati yang 

secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem. Sumber daya alam 

berkaitan dengan lingkungan hidup, karena Lingkungan Hidup merupakan 

kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, 

termasuk manusia, dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan 

perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. 

Sementara komponen lingkungan hidup mencakup unsur abiotik (A), biotik 

(B) dan Sosial budaya (C/culture), termasuk unsur alami dan buatan 

(khususnya manusia dan perilakunya).  

Sumberdaya alam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

suatu ekosistem, sebagai tempat berlangsungnya hubungan timbal balik 

atau interaksi antara makhluk hidup satu dengan yang lainnya dan dengan 

ekosistem sebagai tempat hidup makhluk hidup tersebut. Secara singkat 

dapat dikatakan bahwa sumberdaya alam adalah bagian dari Lingkungan, 

dan Lingkungan adalah bagian dari Ekosistem. Hubungan timbal balik 

tersebut merupakan mata rantai siklus penting yang menentukan daya 

dukung lingkungan hidup bagi pembangunan berkelanjutan. 

Menurut sifatnya sumber daya alam diklasifikasikan menjadi sumber 

daya alam terbarukan (renewable), misalnya hewan, tumbuhan, mikroba, air 

; sumberdaya alam tidak terbarukan (non renewable), seperti minyak bumi, 

gas alam, tambang, dan sumberdaya alam perpetual (sumberdaya yang 

selalu ada dan relatif konstan) yaitu sinar matahari, gelombang, angin. 

Indonesia memiliki tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam dan 

lingkungan untuk mendukung pembangunan berkelanjutnya. Tantangan 

yang kita hadapi  adalah sebagai negara yang memiliki sumberdaya alam 
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melimpah, Indonesia juga menghadapi berbagai krisis permasalahan 

sumber daya alam dan lingkungan yang cukup memprihatinkan. Sebagian 

besar krisis tersebut adalah akibat dari aktivitas atau kegiatan manusia yang 

berlangsung dari waktu ke waktu.   

Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran yang 

sangat strategis dalam pembangunan berkelanjutan dan kehidupan bangsa 

dan negara. Selain memiliki sumberdaya alam melimpah, Indonesia juga 

dikenal sebagai negara mega biodiversity dalam hal keanekaragaman 

hayati. Sumber daya alam termasuk keanekaragaman hayati dan 

lingkungan merupakan tulang punggung kehidupan baik sebagai penyedia 

pangan, sandang, sumberdaya genetik, energi, air dan sistem penyangga 

kehidupan untuk kesehatan kehidupan bangsa dan keberlanjutan kehidupan 

generasi saat ini dan generasi mendatang. Disamping itu, juga memberikan 

manfaat pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Mengingat sifatnya yang tidak dapat digantikan dan mempunyai kedudukan 

serta peran yang vital bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi 

sumberdaya alam dan lingkungan menjadi kewajiban dan tanggung jawab 

semua pihak. 

Sesuai dengan UU No 5 tahun 1990 tentang Konservasi 

Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa Konservasi 

sumber daya alam hayati dan Ekosistemnya adalah pengelolaan sumber 

daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk 

menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan 

meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya. Dalam UU tersebut 

dijelaskan bahwa Sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan 

bagian terpenting yang mempunyai fungsi dan manfaat sebagai unsur 

pembentuk lingkungan hidup dan kehadirannya tidak dapat diganti. 

Mengingat sifatnya yang tidak dapat diganti dan mempunyai kedudukan 

serta peranan penting bagi kehidupan manusia, maka upaya konservasi 

sumber daya alam hayati dan ekosistemnya adalah menjadi kewajiban 

mutlak dari tiap generasi. Secara sederhana, kegiatan konservasi 

sumberdaya alam hayati dasarnya mencakup tiga unsur kegiatan yang 

saling terkait, yaitu perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara 

lestari.  

Degradasi sumberdaya alam dan lingkungan yang terjadi saat ini, 

baik dalam skala  nasional maupun global, sudah sampai pada tahap yang 

memprihatinkan dan mengakibatkan penurunan kualitas sumberdaya dan 
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lingkungan. Secara langsung maupun tidak langsung, fenomena tersebut 

memberikan dampak bagi kehidupan politik, ekonomi maupun sosial. 

Pengembangan, pemanfaatan sains dan teknologi juga telah banyak 

dilakukan, tetapi hasilnya belum signifikan dalam menuntaskan persoalan 

lingkungan dan krisis karakter. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut 

diperlukan suatu komitmen dari seluruh komponen bangsa.  

Perguruan tinggi sebagai salah satu komponen bangsa dipandang 

layak menjadi pelopor dalam upaya mengatasi krisis lingkungan dan 

karakter, sebagai bagian dari tugas Tridharma perguruan tinggi. UNNES 

sebagai lembaga pendidikan tinggi dan sebagai universitas yang 

sudah mendeklarasikan diri sebagai Universitas berwawasan 

Konservasi turut bertanggungjawab dalam upaya melestarikan sumberdaya 

alam dan lingkungan yang dapat dijabarkan melalui pendidikan dan 

pengajaran, penelitian dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, olah raga, budaya, dan seni, serta hilirisasi pendidikan dn 

penelitian melalui pengabdian kepada masyarakat. UNNES telah 

menetapkan 5 (lima) program utama dalam mendukung pilar Konservasi 

Sumberdaya Alam dan Lingkungan, yaitu 1) Konservasi Keanekaragaman 

Hayati, 2) Arsitektur Hijau dan Transportasi Internal, 3) Pengelolaan 

Limbah, 4) Kebijakan Nir Kertas, dan 5) Energi Bersih.  

 

B. Konservasi Keanekaragaman Hayati 

Indonesia merupakan salah satu negara dari 188 negara yang 

meratifikasi Convention on Biological Diversity (CBD) dalam pertemuan 

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Keanekaragaman Hayati di Rio de Janeiro, 

Brasil tahun1992. Titik berat dari konferensi ini adalah pelestarian 

keanekaragaman hayati merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses 

pembangunan berkelanjutan. Konservasi keanekaragaman hayati 

membutuhkan investasi yang cukup besar, namun memberikan manfaat 

nyata dalam bidang lingkungan, ekonomi dan sosial. 

Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Konvensi 

Keanekaragaman Hayati dan konvensi-konvensi internasional tentang 

pembangunan berkelanjutan seharusnya menjadi bagian yang tak 

terpisahkan dalam berbagai kebijakan dan hukum lingkungan di Indonesia. 

Indonesia telah menyususun dokumen nasional Indonesian Biodiversity 

Strategy and action Plan (IBSAP) untuk mengimplementasikan konvensi 

tersebut. Oleh karena itu, dalam menyusun program konservasi 
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Keanekaragaman Hayati, UNNES mengacu pada dokumen IBSAP tersebut. 

Disamping itu juga berpedoman pada UU No. 5 tahun 1990 tentang 

konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya, UU No. 32 tahun 2009 

tentang Perlindungan dan dan pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-

undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, PP Nomor 7 tahun 1999 

tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa liar, PP No. 8 tahun 1999 

tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwal liar, UU No. 11 tahun 

2013 tentang Protokol Nagoya (akses sumberdaya genetik dan pembagian 

keuntungan yang adil dan seimbang yang timbul dari pemanfaatannya atas 

konvensi keanekaragaman hayati), dan UU No. 23 tahun 2014  tentang 

Pemerintah Daerah.  

Konservasi keanekaragaman hayati di UNNES mencakup tiga unsur 

kegiatan konservasi yang saling terkait, yaitu melindungi dan 

menyelamatkan keanekaragaman hayati (saving), mengkaji 

keanekaragaman hayati (studying), dan memanfaatkan keanekaragaman 

hayati secara bijaksana (using). Ketiga unsur kegiatan tersebut 

diimplementasikan melalui Tridharna Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan, 

penelitian, dan pengabdian masyarakat.  

UNNES secara geografis terletak di daerah pegunungan dengan 

topografi yang beragam. Secara administratif, UNNES termasuk bagian dari 

wilayah kecamatan Gunungpati Kota Semarang. Lokasi UNNES juga 

berdekatan dengan Gunung Ungaran yang masih memiliki hutan alami. 

Wilayah ini merupakan kawasan yang  difungsikan sebagai area resapan air 

guna menjaga siklus hidrologi dan penyedia air bagi kehidupan daerah kota 

yang terletak di dataran yang lebih rendah dan didalamnya memiliki potensi 

keanekaragaman hayati yang tinggi.  Fungsi ini perlu untuk terus dijaga agar 

tidak terjadi bencana dan utamanya krisis air di kawasan perkotaan dan 

sekitarnya. UNNES dikelilingi desa yang masing-masing desa memiliki 

potensi dan sumberdaya alam unggulan. UNNES juga merupakan salah 

satu Perguruan Tinggi di Jawa Tengah yang dapat berkontribusi terhadap 

perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan keanekaragaman hayati di 

kawasan konservasi yang tersebar di Jawa Tengah. Oleh karena itu, Fokus 

Rencana Aksi Pengelolaan Konservasi Keanekaragaman Hayati di UNNES 

tertuang dalam tabel 4.1 
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Tabel 4.1. Rencana Aksi Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) 

UNNES 

No Tujuan Program 
Indikator 

Kinerja 

Indikasi 

wilayah/ 

instansi 

I Membentuk 

kualitas anggota 

masyarakat yang 

peduli terhadap 

pelestarian, 

pengawetan & 

pemanfaatan 

Kehati 

1. Sosialisasi dan 

implementasi 

program Kehati 

dan potensinya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi 

melalui mata 

kuliah 

Pendidikan 

Konservasi 

 

SOP program 

kehati yang 

dipahami 

anggota 

masyarakat 

(kampus dan 

luar kampus) 

melalui kegiatan 

lokakarya, 

workshop, FGD, 

pengabdian dll 

kampus UNNES 

 

 

 

 

kampus UNNES 

dan di luar 

kampus 

khususnya 

Kecamatan 

Gunun-gpati, 

wilayah Gunung 

Unga-ran, 

masyarakat 

lokal dan adat, 

PT  

2. Pengembangan 

kerjasama 

kemitraan 

dengan 

instansi/pihak 

lain terkait 

program kehati 

dan potensinya 

Terjalin 

kerjasama 

(terwujudnya 

MoU) dengan 

instansi/pihak 

lain terkait 

infornasi kehati 

dan potensinya 

UNNES, PT 

lain, LIPI, 

Kementrian 

Kehutanan dan 

Lingkungan 

Hidup, BKSDA 

Jateng, Lemba-

ga Konservasi, 

masyarakat 

3. Pengembangan 

kebijakan, 

peraturan 

tentang Kehati 

dan kearifan 

lokal dalam pe-

ngelolaan 

Kehati 

Ada kebijakan, 

peraturan ten-

tang pengelola-

an Kehati dan  

kearifan tradi-

sional/lokal 

dalam penge-

lolaan kehati 

UNNES, PT lain 

KLHK, BKSDA, 

LIPI, 

masyarakat 
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No Tujuan Program 
Indikator 

Kinerja 

Indikasi 

wilayah/ 

instansi 

II Mengembangkan 

iptek dan kearifan 

lokal dalam men-

dukung 

pelestarian, 

pengawetan, dan 

pemanfaata 

Kehati secara 

berkelanjutan  

1. Pengembangan 

data base 

Kehati UNNES 

dan Kehati di 

luar UNNES  

Inventarisasi dan 

monitoring 

Kehati 

 

Tersedia data 

base kehati 

UNNES dan 

sekitarnya  

 

Tersedia data 

base flora dan 

fauna identitas 

jawa Tengah 

 

Tersedia 

database flora 

dan fauna 

Indonesia 

UNNES dan 

sekitarnya 

 

KLH,BKSDA, 

LIPI, Pemrov, 

Pemkab, 

Kementerian 

2. Penelitian 

dasar tentang 

Kehati dan 

kearifan lokal 

Terlaksananya 

riset dasar 

terkait tema  

Kehati dan 

kearifan lokal 

yang didanai 

DRPM,DIPA 

UNNES, dan 

lembaga lain 

UNNES, LIPI, 

DRPM, instansi 

terkait dalam 

maupun luar 

negeri 

3. Penelitian 

terapan Kehati  

Terlaksananya 

riset terapan  

terkait tema  

kehati dan 

kearifan lokal 

yang didanai 

DRPM, DIPA 

UNNES, LIPI 

dan lembaga 

lain baik dalam 

UNNES, LIPI, 

DRPM, instansi 

terkait dalam 

maupun luar 

negeri 
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No Tujuan Program 
Indikator 

Kinerja 

Indikasi 

wilayah/ 

instansi 

maupun luar 

negeri 

4. Penelitian 

pengembangan 

terkait Kehati  

Terlaksananya 

riset 

pengembangan 

implementasi 

kemanfaatan 

Kehati dan 

kearifan lokal 

yang didanai 

DRPM, DIPA 

UNNES, LIPI 

dan lembaga 

lain baik dalam 

maupun luar 

negeri 

UNNES, LIPI, 

DRPM, instansi 

terkait dalam 

maupun luar 

negeri 

III Optimalisasi 

sarana dan 

prasarana terkait 

pelestarian, 

pengawetan, dan 

pemanfaatan 

secara lestari 

Kehati di UNNES 

1. Pengembangan 

strategi penda-

naan bagi kon-

servasi dan pe- 

ngelolaan 

kehati 

khsususnya di 

kampus 

UNNES 

 

Pengalokasian 

sumber dana 

bagi 

pengembangan 

konservasi 

kehati 

khususnya yang 

terkait sarana 

dan prasarana 

yang 

mendukung 

kehati di UNNES  

UNNES 

2. Pengembangan 

Kebun Wisata 

Pendidikan dan 

Laboratorium 

Alam sebagai 

kebun koleksi 

plasma nuftah, 

sarana 

bioedutainment 

Terlaksananya 

kegiatan 

berbasis 

bioedutainment 

dan eduturisme 

secara 

berkelanjutan  

 

Tersedianya  

UNNES, Dinas 

Pemuda Olah 

Raga dan 

Pariwisata, 

Dinas 

Pendidikan & 

Kebudayaan, 

DRPM, LIPI dan 

lembaga lain 
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No Tujuan Program 
Indikator 

Kinerja 

Indikasi 

wilayah/ 

instansi 

dan ecoturisme  sarpras yang 

memadai untuk 

mendukung 

bioedutainment 

dan ecoturisme  

baik dalam 

maupun luar 

negeri 

IV Meminimalkan 

laju kerusakan 

Kehati melalui 

program 

rehabilitasi 

3. Pemeliharaan 

rutian dan 

rehabilitasi 

kawasan Kehati 

yang dimiliki 

UNNES 

Tersediaan 

pendanaan 

khusus untuk 

pemeliharaan 

Kehati 

 

Terlaksananya 

program-progrm 

relevan seperti 

kewajiban 

menanam pohon 

bagi mahasiswa 

5 pohon/maha-

siswa dan 

program lain 

yang secara 

langsung 

mendukung 

minimalisasi 

kerusakan 

Kehati  

UNNES dan 

sekitarnya. 

Jawa Tengah 

 

C. Arsitektur Hijau dan Sistem Transportasi Internal 

Arsitektur hijau adalah sebuah konsep pendekatan terhadap 

bangunan yang lebih layak dalam masa 25 – 30 tahun. Sebagai desain yang 

berkelanjutan, arsitektur hijau adalah sebuah desain sederhana yang 

meminimalisir dampak bangunan terhadap lingkungan (Rahayuningsih et al. 

2009). Arsitektur hijau adalah pemikiran non konvensional dan non standard 

yang secara cepat dapat diterima oleh logika konstruksi. Konsep tentang 

arsitektur hijau dapat diterapkan dalam beberapa aspek, antara lain: 



147 
 

1) Keberlanjutan: Bangunan yang dirancang tidak hanya untuk saat ini 

saja, namun dipertimbangkan dengan baik untuk masa depan. Struktur 

(terutama adaptable structure)  dapat didaur ulang beberapa kali sesuai 

kebutuhan hidup. Khususnya yang menyangkut penggunaan bangunan 

dengan fungsi baru. 

2) Material: Bangunan menggunakan berbagai material dalam 

konstruksinya. Arsitektur hijau mengurangi ketergantungan terhadap 

material dan produk dari sumber daya alam. Saat ini, banyak 

perkembangan produk tersedia yang berdaya guna, ramah lingkungan 

dan material  daur ulang. Dalam bangunan hijau, dipertimbangkan juga 

proses konstruksinya itu sendiri. Material yang mengurangi sampah atau 

dapat didaur ulang berkontribusi terhadap sumber daya alam dan 

lingkungan. 

3) Efisiensi Energi: Konsep arsitektur hijau mengacu pada penggunaan 

energi terhadap sistem mekanikal dan metode konservasi. Banguan hijau 

dirancang untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil 

(yang tak terbarukan). Arsitektur hijau membantu mengurangi sampah 

melalui daur ulang air kotor dan strategi energi berkelanjutan. 

4) Tata Guna Lahan: Seleksi lokasi dan orientasi bangunan berperan 

penting dalam arsitektur hijau. Bangunan hijau diletakkan untuk 

mengambil keuntungan iklim dan lingkungan sekitar. Hal ini bukan 

semata-mata berdampak pada efisiensi bangunan, juga komunitas yang 

ada di dalamnya secara menyeluruh. Perencanaan terhadap lahan yang 

layak mempertimbangan iklim, transportasi dan lingkungan alam.   

5) Pengurangan Sampah: Bangunan hijau dirancang untuk mengurangi 

sampah dengan menggunakan sistem konstruksi modular, produk daur 

ulang, dan penggunaan material secara efisien. Bangunan hijau yang 

ideal tidak menciptakan sampah selama proses konstruksi dan 

penggunaannya sehingga dampak terhadap lingkungan dan sumber 

daya dapat dikurangi. 

 

Dalam pengembangan kampus hijau, konsep-konsep arsitektur hijau 

menjadi pertimbangan UNNES  dalam perencanaan bangunan dan 

lingkungan kampus. Beberapa hal mengenai teknis konstruksi, tata ruang 

yang kurang sesuai, perlu dilakukan penyesuaian.  
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Transportasi Internal merupakan program yang penggunaan 

transportasi internal kampus yang ramah lingkungan. Sarana transpotasi 

diatur berdasarkan model dan sistem pergerakannya. Transportasi mengacu 

pada kendaraan yang mengurangi dampak polusi udara dan suara yang 

ditimbulkan. Energi penggerak transportasi diutamakan pada energi 

manusia (misalnya: sepeda), energi elektrik (misalnya: sepeda, motor dan 

mobil) dan kendaaraan bebas emisi (misalnya penggunaan biodiesel). 

Pengembangan sarana transportasi tentu menjadi bagian penting bagi 

UNNES sebagai universitas konservasi. Sistem yang diberlakukan untuk 

transportasi internal juga dapat dilakukan dengan meminimalkan jumlah 

kendaraan bermotor yang memasuki area kampus, baik motor maupun 

mobil. Sistem pendukung yang dapat diberlakukan adalah parkir berbayar 

atau pelarangan kendaraan bermotor memasuki area kampus dengan 

memberi fasilitas area parkir yang memadai di area tertentu. 

 

Rencana Aksi Pengelolaan Arsitektur Hijau dan Internal Trasnportas 

di UNNES dapat dilihat padaTabel 4.2. 

 

Tabel 4.2. Rencana Aksi Arsitektur Hijau dan Transportasi Internal 

No Tujuan Program Indikator Kinerja 
Indikasi 

wilayah 

I Peningkatan 

pemahaman 

konsep arsitektur 

hijau & trans-

portasi internal   

1. Sosialisasi dan 

implementasi 

program 

arsitektur hijau 

& transportasi 

internal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi melalui 

mata kuliah 

Pendidikan 

Konservasi  

 

SOP program green 

arsitektur & internal 

transportasi yang 

dipahami anggota 

masyarakat baik di 

dalam maupun di luar 

kampus melalui 

kegiatan lokakarya, 

workshop, FGD, 

pengabdian dll 

 

UNNES 

 

 

 

kampus 

UNNES dan 

di luar 

kampus 

khususnya 

Kecamatan 

Gunungpati, 

wilayah 

Gunung 

Unga-ran, 

masyarakat 

lokal dan 
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No Tujuan Program Indikator Kinerja 
Indikasi 

wilayah 

adat, PT kat 

lokal dan 

adat, PT  

II Mengembangkan 

iptek dan 

kearifan lokal 

dalam men-

dukung arsitektur 

hijau  dan 

transportasi 

internal 

1.  Penelitian dasar 

arsitektur hijau 

dan 

transportasi 

internal  

Terlaksananya riset 

dasar terkait tema  

arsitektur hijau dan 

transportasi internal 

yang didanai 

DRPM,DIPA UNNES, 

dan lembaga lain 

UNNES, 

LIPI, DRPM, 

instansi 

terkait 

dalam 

maupun luar 

negeri 

2.Penelitian 

terapan 

arsitektur hijau  

dan internal 

trasnportasi 

 

Terlaksananya riset 

terapan  terkait 

arsitektur  hijau dan 

transportasi internal  

yang didanai DRPM, 

DIPA UNNES, dan 

lembaga lain 

UNNES, 

LIPI, DRPM, 

instansi 

terkait 

dalam 

maupun luar 

negeri 

3. Penelitian 

pengembanga

n arsitektur 

hijau  dan 

internal 

trasnportasi  

Terlaksananya riset 

pengembangan  

terkait arsitektur  hijau 

dan transportasi 

internal  yang didanai 

DRPM, DIPA UNNES, 

dan lembaga lain 

UNNES, 

LIPI, DRPM, 

instansi 

terkait 

dalam 

maupun luar 

negeri 

4. Tata kelola 

Kampus ramah 

lingkungan 

Teridentifikasi 

penggu-naan lahan 

dan tata gedung yang 

ada saat ini 

Tersusunnya 

guideline tataguna 

lahan, tata gedung 

yang ramah 

lingkungan, dan 

trasnportasi ramah 

lingkungan 

UNNES, 

instansi 

terkait 
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No Tujuan Program Indikator Kinerja 
Indikasi 

wilayah 

  5. Konservasi air 

dan tanah 

Tersedia resapan air, 

biopori, pemanfaatan/ 

pemanenan  air 

hujan, saluran air 

yang tertata sesuai 

dengan 

pemanfaatannya 

UNNES, 

lingkungan 

sekitar 

UNNES 

III Optimalisasi 

sarana dan 

prasarana terkait 

arsitektur hijau 

dan transportasi 

internal 

1. Pengembangan 

strategi 

pendanaan 

bagi 

pengembangan 

arsitektur hijau 

& transportasi 

internal 

 

2. Pengembangan 

koridor jalur 

hijau dan jalur 

sepeda 

 

 

 

 

3. Pengembangan 

kantong parkir 

dan shelter 

sepeda 

4. Pengembangan 

sarana 

transpor-tasi 

ramah 

lingkungan  

 

Tersedianya  alokasi 

sumber dana bagi 

pengembangan 

arsitektur hijau dan 

trasnportasi internal 

 

 

 

 

Tersedianya koridor 

jalur hijau, jalur 

sepeda yang 

menghubungkan 

antar fakultas/unit, 

sepanjang jalan di 

kampus  

 

Tersedianya kantong 

parkir terpusat dan 

shelter sepeda di 

kampus  

Tersedianya moda 

transportasi ramah 

lingkungan : sepeda, 

transportasi masal 

ramah lingkungan, 

trasnportasi dengan 

energi terbarukan 

UNNES, 

instansi 

terkait 

 

 

 

 

 

 

UNNES dan 

sekitar 

kampus 

 

 

 

 

 

UNNES dan 

sekitar 

kampus 

 

UNNES dan 

sekitar 

kampus 
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No Tujuan Program Indikator Kinerja 
Indikasi 

wilayah 

  5. Tatakelola 

implementasi 

arsitektur hijau 

dan 

transportasi 

internal 

Tersedianya SOP 

implementasi 

arsitektur hijau dan 

transportasi internal 

 

Dimplimentasikannya 

program arsitektur 

hijau dan transportasi 

internal 

 

Tersedianya 

pendanaan untuk 

meinimalkan 

kerusakan dan 

meningkatkan sarpras 

artiketur hiau dan 

transportasi internal 

UNNES dan 

lembaga 

lain yang 

relevan 

6) Pengelolaan Limbah 

Berbagai aktivitas yang dilakukan manusia menghasilkan 

barang/jasa yang bermanfaat bagi manusia, dan menghasilkan bahan 

buangan yang tidak dibutuhkan. Bahan buangan tersebut dapat berupa 

padat, gas, dan cair yang disebut limbah. Salah satu permasalahan 

lingkungan yang sulit diatasi adalah limbah. UNNES sebagai lembaga 

pendidikan dengan aktivitas dari jumlah sivitas akademikanya yang 

mencapai puluhan ribu orang juga mempunya permasalahan terkait limbah. 

Bentuk pengelolaan limbah mencerminkan bentuk pengelolaan lingkungan 

secara global pada suatu ruang tertentu. 

Pengelolaan limbah adalah serangkaian program yang terdiri atas 

kegiatan pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, 

pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan limbah khususnya di 

kampus UNNES. Rencana aksi pengelolaan limbah UNNES mengacu pada 

dasar hukum: UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan dan 

pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 18 tentang Pengelolaan sampah,  
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Permen Lh No. 5 tahun 2014 tentang Baku mutu Air Limbah, Permen LH No 

18 tahun 2009 tentang atat cara perizinan Pengelolaan Limbah B3 (Bahan 

Berbahaya dan Beracun), dan UU No, 36 tahun 2009 tentang kesehatan 

Lingkungan. Rencana aksi pengelolaan limbah secara lengkap dapat dilihat 

pada Tabel 4.3. 

 

Tabel 4.3. Rencana Aksi Pengelolaan Limbah 

No Tujuan Program Indikator Kinerja Indikasi 

wilayah 

I Peningkatan 

pemahaman 

konsep 

pengelolaan 

limbah   

1. Sosialisasi 

dan 

implementasi 

program 

pengelolaan 

limbah  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implementasi melalui 

mata kuliah 

Pendidikan 

Konservasi  

 

SOP program 

pengelolaan limbah 

yang dipahami 

masyarakat baik di 

dalam maupun di 

luar kampus melalui 

kegiatan lokakarya, 

workshop, FGD, 

kampanye/sosialisasi 

 

UNNES 

 

 

 

UNNES, 

sekitar 

kampus khu-

susnya 

Keca-matan 

Gunun-

gpati, 

wilayah 

Gunung 

Unga-ran, 

masyara-kat 

lokal dan 

adat, PT  

II Mengembangkan 

iptek dan 

kearifan lokal 

dalam men-

dukung 

pengelolaan 

limbah 

1. Penelitian 

dasar 

pengelolaan 

limbah  

Terlaksananya riset 

dasar terkait tema  

pengelolaan limbah 

yang didanai 

DRPM,DIPA 

UNNES, dan 

lembaga lain 

UNNES, 

LIPI, DRPM, 

instansi 

terkait dalam 

maupun luar 

negeri 

2. Penelitian 

terapan 

pengelolaan 

limbah 

Terlaksananya  riset 

terapan  terkait 

pengelolaan limbah  

yang didanai DRPM, 

UNNES, 

LIPI, DRPM, 

instansi 

terkait dalam 
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No Tujuan Program Indikator Kinerja Indikasi 

wilayah 

 DIPA UNNES, dan 

lembaga lain 

maupun luar 

negeri 

3. Penelitian 

pengembang

an 

pengelolaan 

limbah 

Terlaksananya riset 

pengembangan  

terkait pengelolaan 

limbah yang didanai 

DRPM, DIPA 

UNNES, dan 

lembaga lain 

UNNES, 

LIPI, DRPM, 

instansi 

terkait dalam 

maupun luar 

negeri 

III Optimalisasi 

pengelolaan limbah  

Tata kelola 

pengelolaan 

limbah 

Teridentifikasi 

pengelolaan limbah  

 

Tersusunnya 

guideline 

pengelolaan limbah 

UNNES, 

LIPI, DRPM, 

instansi 

terkait dalam 

maupun luar 

negeri 

 

D. Kebijakan Nir kertas 

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

khususnya di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah 

mengantarkan dunia maya menjadi lebih nyata di hadapan setiap manusia. 

Dunia tidak lagi dibatasi lagi ruang dan waktu sekaligus dapat dijelajahi 

dengan hanya termenung di depan layar komputer (a universe exists behind 

the computer screen). Hanya dalam hitungan milidetik statemen, peristiwa, 

dan kejadian yang berlangsung belahan dunia tertentu dapat dihulurkan 

melalui tombol-tombol yang terdapat dalam sebuah komputer. 

Perkembangan TIK telah menghilangkan batas-batas geografis dan waktu 

yang puncaknya mendorong transformasi pola hidup manusia dalam 

berbagai bidang menuju masyarakat berbasis ilmu pengetahuan 

(knowledge-based society). Kini telah lahir dunia cyber dalam segala aspek 

kehidupan. Segala aktivitas ekonomi, politik, pendidikan, kebudayaan, 

hiburan, pemasaran, promosi, dan surat menyurat kini berjalan dengan lebih 

mudah dan cepat  (Rahayuningsih et al, 2009). 

Paradigma sistem pendidikan yang semula berbasis tradisional 

dengan mengandalkan tatap muka, dengan sentuhan dunia cyber akan 

beralih menjadi sistem pendidikan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.  
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Menyadari kondisi tersebut, Unnes berusaha berbenah diri menyongsong 

Unnes baru di era teknologi komunikasi dan informasi. Pengembangan TIK 

di UNNES diarahkan pada visi smart campus, yaitu sebuah UNNES digital 

(Cyber UNNES) yang merupakan komunitas pengetahuan kreatif dan 

dinamis untuk membangun knowledge-based society. Dengan visi ini 

diharapkan terwujud UNNES sebagai organisasi perguruan tinggi modern 

yang sehat, unggul dan sejahtera dengan menghasilkan pengetahuan, 

teknologi, seni, dan konten pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat.  

Pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan UNNES  diharapkan 

mampu membuka peluang pengembangan komunikasi secara online dan 

secara bertahap mengurangi secara signifikan penggunaan kertas dalam 

surat menyurat dan dokumentasi dalam sebuah kantor melalui penerapan 

Kebijakan Nir Kertas. Tujuannya adalah mengurangi pemakaian kertas 

bukan meniadakan pemakaian kertas sama sekali. Dengan demikian ―Nir 

Kertas ≠ “Bebas Kertas‖, karena hampir tidak mungkin bagi Perguruan 

Tinggi dan perkantoran untuk tidak memakai kertas. 

Periode 2016-2020, UNNES memfokuskan pada pemanfaatan TIK 

dalam konsep Nircable Resource Engineering. Periode 2021-2030, UNNES 

lebih memfokuskan pada Resource Engineering untuk lebih memulai 

melakukan rekayasa terhadap sumber daya TIK yang telah dimiliki dan 

digunakan, terutama dengan semakin berkembangnya teknologi mikro TIK 

dan semakin menipisnya sumber daya alam bahan baku TIK. Rencana aksi 

kebijakan nir kertas secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 4.4. 

 

Tabel 4.4. Rencana Aksi Kebijakan Nir Kertas 

No Tujuan Program Indikator Kinerja Indikasi wilayah 

I Peningkatan 

pemahaman 

konsep 

kebijakan nir 

kertas   

1. Sosialisasi 

dan 

implemtasi 

program 

kebijakan 

nir kertas  

 

 

 

 

 

Implementasi 

melalui mata kuliah 

Pendidikan 

Konservasi  

 

SOP program 

kebijakan nir kertas  

yang dipahami 

masyarakat baik di 

dalam maupun di 

luar kampus 

UNNES 

 

 

 

UNNES, sekitar 

kampus 

khususnya 

Kecamatan 

Gunungpati, 

wilayah Gunung 

Ungaran, 
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No Tujuan Program Indikator Kinerja Indikasi wilayah 

 

 

 

 

melalui kegiatan 

lokakarya, 

workshop, FGD, 

pengabdian dll 

masyarakat lokal 

dan adat, PT  

II Penyusunan 

kerangka 

kebijakan 

prioritas 

pengembangan 

penelitian 

dengan fokus 

kebijakan nir 

kertas 

1.  Penelitian 

dasar 

kebijakan nir 

kertas   

Terlaksananya riset 

dasar terkait tema  

kebijakan nir kertas 

yang didanai 

DRPM,DIPA 

UNNES, dan 

lembaga lain 

UNNES, LIPI, 

DRPM, instansi 

terkait dalam 

maupun luar 

negeri 

  2. Penelitian 

terapan 

kebijakan 

nir kertas 

 

Terlaksananya  

riset terapan  terkait 

kebijakan nir kertas 

yang didanai 

DRPM, DIPA 

UNNES, dan 

lembaga lain 

UNNES, LIPI, 

DRPM, instansi 

terkait dalam 

maupun luar 

negeri 

  3. Penelitian 

pengemban

gan terkait 

kebijakan 

nir kertas 

Terlaksananya  

riset 

pengembangan 

terkait kebijakan nir 

kertas yang didanai 

DRPM, DIPA 

UNNES, dan 

lembaga lain 

UNNES, LIPI, 

DRPM, instansi 

terkait dalam 

maupun luar 

negeri 

III Optimalisasi 

kebijakan nir 

kertas  

4. Tata kelola 

kebijakan 

nir kertas 

Tersusunnya 

guideline kebijakan 

nir kertas 

khususnya 

panduan penulisan 

proposal dan hasil 

penelitian skripsi, 

tesis dan disertasi 

UNNES, LIPI, 

DRPM, instansi 

terkait dalam 

maupun luar 

negeri 
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E. Energi Bersih  

Salah satu komponen penting dalam cakupan konservasi adalah 

komponen energi. Sumber energi untuk bahan bakar yang saat ini dijadikan 

unggulan adalah minyak bumi. Sementara di satu sisi kebutuhan akan 

bahan bakar minyak semakin meningkat, di sisi lain cadangan sumber 

energi tersebut semakin menipis. Oleh karena itu sistem penyediaan dan 

pemanfaatan energi yang berkelanjutan sudah menjadi kesepakatan warga 

dunia. Upaya-upaya yang dapat ditempuh untuk merealisasikan program 

tesebut dapat ditempuh dengan optimasi pemanfaatan sumber energi 

terbarukan dan penggunaan teknologi energi yang efisien dengan budaya 

hemat energi. Program ini merupakan upaya pemanfaatan sumber energi 

terbarukan dan penggunaan teknologi energi yang efisien dengan budaya 

hemat energi. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah, Penerapan 

peralatan hemat energ, Intensifikasi pencarian dan pemanfaatan sumber-

sumber energi tebarukan dengan bahan local, Penerapan teknologi hemat 

energi dan manajemen energi pada sektor pembangkit listrik cadangan 

(GenSet) dengan menggunakan hybrid Energy (PLN – Panel Surya – Bahan 

Bakar Nabati/Biofuel), pengalokasian dana untuk Penelitian dan 

Pengembangan Material Energi (fotovoltaik dan biofuel). 

Secara geografis Unnes yang terletak di daerah pegunungan 

dengan topografi beragam, sangat memungkinkan untuk memanfaatkan dan 

mengeksplorasi sumber-sumber energi terbarukan seperti air, angin dan 

sinar matahari. Rencana aksi energy terbarukan  secara lengkap dapat 

dilihat pada Tabel 4.5. 

 

Tabel 4.5. Rencana Aksi Energi Terbarukan 

No Tujuan Program Indikator Kinerja Indikasi 

wilayah 

I Membentuk 

kualitas 

manusia yang 

peduli ter-hadap 

konservasi 

energi 

Sosialisasi 

berkesi-

nambungan 

budaya hemat 

energi dan 

pemanfaatan 

energi secara 

berkelan-jutan  

Implementasi melalui 

mata kuliah 

Pendidikan 

Konservasi  

 

SOP program Energi 

bersih yang dipahami 

masyarakat baik di 

dalam maupun di luar 

kampus melalui 

UNNES, 

masyarakat 

lokal 
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No Tujuan Program Indikator Kinerja Indikasi 

wilayah 

kegiatan lokakarya, 

workshop, FGD, 

kampanye/sosialisasi 

II Penyusunan 

kerangka kebija-

kan prioritas 

pengembangan 

penelitian de-

ngan fokus sum-

ber energi dan 

pemanfaatan 

energi secara 

berkelanjutan 

1.  Penelitian 

dasar energi 

bersih dan 

terbarukan   

Terlaksananya riset 

dasar terkait tema  

energi bersih dan 

terbarukan yang 

didanai DRPM,DIPA 

UNNES, dan lembaga 

lain 

 

UNNES, 

instansi 

terkait 

  2. Penelitian 

terapan 

kebijakan 

energy bersih 

 

Terlaksananya  riset 

terapan  terkait energy 

bersiah yang didanai 

DRPM, DIPA UNNES, 

dan lembaga lain 

 

UNNES, 

LIPI, DRPM, 

instansi 

terkait 

dalam 

maupun luar 

negeri 

  3. Penelitian 

pengembang-

an terkait 

energi bersih 

Terlaksananya  riset 

pengembangan terkait 

energy bersih yang 

didanai DRPM, DIPA 

UNNES, dan lembaga 

lain 

UNNES, 

LIPI, DRPM, 

instansi 

terkait 

dalam 

maupun luar 

negeri 

III Optimalisasi 

sarana dan 

prasarana 

terkait energi 

bersih dan 

terbarukan 

  Pengembangan 

strategi 

pendanaan bagi 

pemeliharaan 

dan 

pengembangan 

energi bersih 

dan terbarukan 

Tersediannya  alokasi 

sumber dana bagi  

pemeliharaan dan 

pengembangan energi 

bersih dan terbarukan 

UNNES, 

LIPI, DRPM, 

instansi 

terkait 

dalam 

maupun luar 

negeri 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Ikhtiar UNNES menjadi universitas berwawasan konservasi dan 

bereputasi internasional akan dapat diwujudkan manakala semangat seluruh 

kompenen UNNES tetap bergayut dalam bingkat rumah ilmu pengembang 

peradaban. Karena di dalam rumah ilmu, landsan filosofi keilmuan yang 

membawa peradaban dapat dikonkretkan. Rumah merupakan sarana untuk 

berkumpul, berdiskusi, ―berdebat‖, dan sebagainya dengan penuh 

kehangatan bagi seluruh warga keluarga. Adapun ilmu dipahami sebagai 

entitas kekayaan ilmu pengetahuan yang telah mengalami berbagai 

pengujian. Dalam konteks ini, rumah ilmu dipahami sebagai universitas yang 

menebar benih kebaikan hingga menuai kemanfaatan dari keilmuan.  

Bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain, karena kemajuan 

peradabannya yaitu berbudi luhur. Pendidikan harus bisa membebaskan 

seluruh anak bangsa dari penjajahan intelektual maupun penjajahan 

ekonomi, kita harus membangun kemandirian bangsa. Kita harus 

mempunyai keyakinan bahwa mampu menjadi pemimpin dan bangsa yang 

mempunyai keunggulan. Jadi, peradaban unggul merupakan wadah 

pembibitan yang dipersiapkan untuk memajukan masa yang akan datang. 
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GLOSARIUM 

 

Ability (Kemampuan) — Pengetahuan atau kecakapan yang 

terlihat.Kemampuan mencakup pula bakat dan prestasi. 

Abiotic (Abiotik) — komponen-komponen penyusun ekosistem yang 

berupa benda-benda mati. Beberapa contoh komponen abiotik 

misalnya tanah, suhu, sinar matahari, air, udara, dan lain sebagainya. 

Adil — Merupakan sikap dan perilaku seseorang yang didasarkan pada hak 

dan kewajiban asasi manusia dengan menjujumh tinggi perbedaan, 

agama, ras, gender, status sosial dan keragaman budaya sehingga 

dapat menghindarkan diri dari tindakan sewenang-wenang diskriminatif 

dan ketidakjujuran. 

Altruism (Altruisme) – Merupakan bentuk khusus dalam penyesuaian 

perilaku yang ditujukan demi kepentingan orang lain, merupakan hasrat 

untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain untuk lebih baik tanpa 

mengharapkan penghargaan.  

Ambivalen — Merupakan keadaan perasaan yang terjadi secara 

bersamaan yakni, antara perasaan yang bertentangan terhadap 

seseorang. Ambivalensi dialami dan dirasakan secara psikologis oleh 

seseorang dengan perasaan yang tidak menyenangkan ketika aspek-

aspek positif dan negatif hadir di dalam pikiran seseorang di waktu 

yang sama.  Kondisi ini dapat mengakibatkan penundaan atau untuk 

membicarakan upaya untuk mengatasi ambivalensi yang dialami. 

Anthropocentrism (Antroposentrisme) – Perspektif berbasis nilai yang 

memprioritaskan kesejahteraan manusia. 

Arsitektur Hijau — Desain yang meminimalisir dampak bangunan terhadap 

lingkungan. 

Attitude (Sikap) – Reaksi evaluatif terhadap suatu obyek atau perilaku yang 

didasarkan pada keyakinan tentang objek atau perilaku tersebut,dan 

yang berkaitan dengan perilaku terhadap objek sikap. 

Bahasa Daerah —  Bahasa yang digunakan dalam satu wilayah di sebuah 

negara dan digunakan dalam percakapan sehari-hari oleh warga di 

daerah tersebut. Bahasa mencerminkan sistem nilai dan 

perkembangan kebudayaan masyarakat. Bahasa daerah menjadi 

https://id.wikipedia.org/wiki/Perasaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Perasaan
https://id.wikipedia.org/wiki/Psikologis
https://id.wikipedia.org/wiki/Perasaan
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kekayaan kebudayaan nasional dan turut memperkaya bahasa 

Indonesia. 

Behavior (Perilaku)—Aktivitas organisme yang dapat diamati oleh 

organisme lain atau instrumen peneliti.Termasuk di dalam perilaku 

adalah laporan verbal tentang pengalaman subjektif,sadar. 

Beliefs (keyakinan) — suatu sikap yang ditunjukkan oleh manusia saat ia 

merasa cukup tahu dan menyimpulkan bahwa dirinya telah mencapai 

kebenaran. 

Bereputasi Internasional — Bermakna universitas yang memiliki citra dan 

nama baik dalam pergaulan internasional serta menjadi rujukan da;am 

kegiatan tridhara perguruan tinggi di tingkat Internasional. 

Berwawasan Konservasi — Bermakna cara pandang dan sikap perilaku 

yang berorientasi pada prinsip konservasi (pengawetan, pemeliharaan, 

penjagaan, pelestarian) sumber daya alam dan nilai-nilai budaya. 

Biodyversity (Keanekaragaman Hayati) — Tingkat variasi bentuk 

kehidupan dalam, mengingat ekosistem bioma spesies atau seluruh 

planet. 

Biotic (Biotik) — Semua lingkungan yang komponen-komponennya terdiri 

atas mahluk hidup. Beberapa contoh komponen biotik misalnya hewan, 

tumbuhan, monera, fungi, virus, bakteri, dan manusia. 

Character (Karakter) —  Sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dengan yang lainnya. Karakter juga 

merupakan watak, tabiat atau kepribadian seseorang yang terbentuk 

dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan digunakan 

sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap dan bertindak. 

Clean Energy (Energi Bersih) — Energi bersih adalah teknologi yang 

menghasilkan gas rumah kaca dalam level yang sangat rendah atau 

mendekati nol jika dibandingkan dengan teknologi lain. Biasanya yang 

termasuk dalam energi ini antara lain energi yang berasal dari sumber 

alami dan lestari seperti cahaya matahari, angin, hujan, gelombang air 

laut, panas bumi, dan tanaman. 

Cultural (Budaya, Kebudayaan). Meliputi tradisi, kebiasaan, nilai-nilai, 

norma, bahasa, keyakinan dan berpikir yang telah terpola dalam suatu 

masyarakat dan diwariskan dari generasi ke generasi serta 

memberikan identitas pada komunitas pendukungnya. Budaya adalah 

pandangan hidup sekelompok orang atau dalam rumusan yang lebih 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kehidupan
https://id.wikipedia.org/wiki/Ekosistem
https://id.wikipedia.org/wiki/Bioma
https://id.wikipedia.org/wiki/Spesies
https://id.wikipedia.org/wiki/Planet
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umum adalah ―cara hidup seperti ini‖ yang diekspresikan dalam cara 

berpikir, mempersepsi, menilai dan bertindak. 

Deadlock—kebuntuan atau suatu kondisi di mana sekumpulan proses tidak 

dapat berjalan kembali atau tidak adanya komunikasi antar proses. 

 Degradation (Degradasi) — Penurunan kualitas lingkungan akibat 

kegiatan pembangunan yang dicirikan dengan tidak berfungsinya 

komponen-komponen lingkungan secara baik. 

Disvalue (Non-nilai) — nilai negatif atau tidak memiliki nilai. 

Ecological Psychology (Psikologi ekologis) — Teori dan riset tentang 

bagaimana pengalaman individu (khususnya persepsi)dibentuk lewat 

hubungan dekat dan seringkali hubungan-hubungan yang berurat-akar 

secara biologis dengan pola-pola lingkungan hidup yang konstan. 

Efficient (Efisien) — Tepat atau sesuai untuk mengerjakan (menghasilkan) 

sesuatu (dengan tidak membuang-buang waktu, tenaga, biaya). 

Egalitarianisme — Keyakinan pada sikap saling menghargai semua warga 

UNNES meskipun ada perbedaan dalam kewenangan dan status dan 

ditandai dengan saling menghargai dan menghormati.  

Egosentrism (Egosentrisme) – Perspektif berbasis nilai yang 

meprioritaskan kesejahteraan, kesenangan, atau kepuasan diri sendiri  

Ecosystem (Ekosistem) — Suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh 

hubungan timbal balik tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan 

lingkungannya. Ekosistem bisa dikatakan juga suatu tatanan kesatuan 

secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup 

yang saling memengaruhi. 

Empiric (Empiris) —  Berdasarkan pengalaman (terutama yang diperoleh 

dari penemuan, percobaan, pengamatan yang telah dilakukan). 

Electrical Energy(Energi  Elektrik) — Daya (kekuatan) yang dapat 

digunakan untuk melakukan berbagai proses kegiatan arus elektrik atau 

listrik. 

Estetis —  mengenai keindahan; menyangkut apresiasi keindahan (alam, 

seni, dan sastra). 

Filosofi —  kerangka berpikir kritis untuk mencari solusi atas segala 

permasalahan. 

Fossil (Fosil) — Sisa tulang belulang binatang atau sisa tumbuhan zaman 

purba yang telah membatu dan tertanam di bawah lapisan tanah 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ekologi
https://id.wikipedia.org/wiki/Makhluk_hidup
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Generation(Generasi) — Dapat diartikan sebagai suatu masa di mana 

kelompok manusia pada masa tersebut mempunyai keunikan yang 

dapat memberi ciri pada dirinya dan pada perubahan sejarah atau 

zaman. 

Genetics (Genetika) — 1. Cabang biologi yang menerangkan sifat turun-

temurun; 2 ajaran tentang pewarisan. 

Geographical (Geografis) — Ilmu tentang permukaan bumi, iklim, 

penduduk, flora, fauna, serta hasil yang diperoleh dari bumi. 

Gotong Royong —Bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu-

membantu). Sebuah prinsip kerja sama, dimana sekelompok orang di 

dalamnya dapat saling membantu tanpa imbalan lansung yang 

diterimanya yang hasilnya untuk kepentingan bersama/kepentingan 

umum.  

Hydrology (Hidrologi) — Ilmu tentang air di bawah tanah, 

keterdapatannya, peredaran dan sebarannya, persifatan kimia dan 

fisikanya, reaksi dengan lingkungan, termasuk hubungannya dengan 

makhluk hidup. 

Humanis — Orang yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya 

pergaulan hidup yang lebih baik, berdasarkan asas perikemanusiaan; 

pengabdi kepentingan sesama umat manusia. Kualitas kehidupan yang 

selaras, serasi dan seimbang dalam pergaulan. 

Identity (Identitas) — kerangka kerja untuk mengorganisasikan informasi 

tentang seseorang. Informasi bisa mencakup atribut-atribut pribadi, ciri-

ciri kepribadian, peran-peran dan hubungan sosial,atau meletakan 

manusia dalam kategori-kateri sosial.  

Identitas Berwawasan Konservasi — Artinya kampus UNNES sebagai 

lingkungan hidup bagi semua warga UNNES untuk memenuhi 

kebutuhan-kebutuhan identitas dirinya sebagai warga UNNES yang 

berwawasan konservasi. 

Indegenius —  Asli, pembawaan, kearifan lokal. 

Innovative (Inovatif) — Mencurahkan segala kemampuan diri dalam 

berpikir untuk menciptakan sesuatu yang baru bagi diri kita maupun 

masyarakat dan lingkungan sekitar kita. Inovasi mengandung makna 

gagasan, ide, konsep, kebijakan, rencana, produk, praktik atau apa saja 

yang merupakan sesuatu yang baru, kemudian diimplementasikan. 
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Inspirational (Inspiratif) — Suatu proses dimana mental dirangsang untuk 

melakukan tindakan setelah melihat atau mempelajari sesuatu yang 

ada di sekitar. Sebagai suatu kesadaran pada diri individu untuk peduli 

dan mau dalam memberikan pesan baik yang disampaikan secara 

verbal maupun tindakan, yang menstimulasi pencerahan, kretifitas atau 

usaha yang efektif, keteguhan hati dan kebahagiaan kepada orang lain 

yang tercermin dalam sikap dan perilaku dalam berinteraksi dengan 

lingkungan.  

Integrity (Integritas) — Integritas dapat diartikan sebagai sifat, mutu dan 

keadaan yang menggambarkan suatu kesatuan yang utuh, sehingga 

mempunyai potensi dan kemampuan yang selalu memancarkan 

kejujuran dan kewibawaan. Orang yang selalu bekerja dengan baik dan 

selalu menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang telah 

direncanakannya sebelumnya. Integritas sangat berkaitan dengan 

keefektifan serta keutuhan seseorang sebagai seorang manusia. 

Intensification (Intensifikasi) — Usaha meningkatkan hasil produksi 

dengan cara meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan 

produktivitas faktor-faktor produksi yang telah ada.  

Interface —  Berarti menghubungkan dua atau lebih benda pada suatu titik 

atau batasan yang terbagi, atau untuk menyiapkan kedua benda untuk 

tujuan tersebut. 

Jujur — Lurus hati; tidak berbohong (berkata apa adanya). Sikap dan 

perilaku seseorang yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran yang 

diakui dan dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat, bebangsa 

dan bernegara. Kejujuran, mengandung arti dapat dipercaya, setia, 

tulus, gigih dan konsisten. 

Kearifan lokal (local wisdom) —  semua bentuk pengetahuan, keyakinan, 

pemahaman, atau wawasan serta adat kebiasaan atau etika yang 

menuntun perilaku manusia dalam kehidupan di dalam komunitas 

ekologis. 

Kematangan — suatu kondisi yang memiliki struktur dan fungsi yang 

lengkap baik dari segi sifat maupun tingkah laku. 

Kemerdekaan psikologis — kebebasan kondisi dimana seseorang jiwa 

dan raganya dalam keadaan yang stabil sehingga memungkinkan untuk 

hidup produktif. 

http://www.winapedia.org/2013/02/pengertian-produksi.html
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Knowledge-based society (Masyarakat Berbasis Pengetahuan) — suatu 

tipe masyarakat diperlukan untuk bersaing dan berhasil dalam merubah 

dinamika ekonomi dan politik yang terus berkembang dalam dunia 

modern sekarang ini. 

Konkret (Concrete) — Sesuatu yang pasti, nyata, mempunyai rujukan 

berupa objek yang dapat diserap oleh pancaindera. Kata konkret 

memiliki ciri bisa dirasakan, bisa dilihat, diraba, didengar, dan bisa 

dicium. 

Konservasi (Conservation) — Upaya-upaya pelestarian lingkungan akan 

tetapi tetap memperhatikan manfaat yang bisa didapatkan pada saat itu 

dengan cara tetap mempertahankan keberadaan setiap komponen-

konponen lingkungan untuk pemanfaatan di masa yang akan datang. 

Konstruksi (Construction) — Kegiatan membangun sarana maupun 

prasarana. Atau juga didefinisikan sebagai objek keseluruhan 

bangun(an) yang terdiri dari bagian-bagian struktur. 

Konvensi  (Convention) — Aturan yang tidak tertulis, dilakukan secara 

berulang-ulang, serta diterima sebagai suatu hukum. 

Konvensional (Conventional) —: Segala sesuatu yang sifatnya mengikuti 

adat atau kebiasaan yang umum atau lazim digunakan. 

Kreatif (Creative) —  Kemampuan untuk memberi suatu gagasan baru, 

menciptakan sesuatu yang  baru  serta solusi dalam pemecahan 

masalah. 

Kreativitas (Creativity)— Suatu kecenderungan untuk membangun atau 

mengenalkan gagasan, alternative atau peluang yang akan bermanfaat 

dalam pemecahan masalah, komunikasi antar manusia, melayani diri 

sendiri dan orang lain. 

Mawas diri —    Meninjau ke dalam hati nurani diri sendiri guna mengetahui 

benar atau tidaknya suatu tindakan yang telah di ambil. 

Mega Biodiversity (Mega Keanekaragaman Hayati) — Merupakan negara 

dengan keanekaragaman hayati laut terbesar di dunia. 

Moral Reasoning (Pemikiran Moral,Penalaran Moral) — ajaran tentang 

baik buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, 

dan sebagainya.  Merefleksikan kemampuan seseorang untuk berpikir 

mengenai isu-isu moral dalam situasi kompleks. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sarana&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Prasarana
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Morality (Moralitas) —Rasa benar dan salah yang dimilik seseorang di 

dalam dirinya, dan bagaimana cara menyikapinya. 

Natural Resources Perpetual (Sumber Daya Alam Perpetual) — Sumber 

daya alam yang akan selalu ada da relative konstan, seperti matahari, 

air, udara. 

Olympism (Olympisme) — dasar fundamental dan filosofi kehidupan yang 

mencerminkan dan mengkombinasikan keseimbangan antara jasmani 

(badan yang sehat) dan rohani (kemauan, moral dan kecerdasan) serta 

mengharmonikan antara kehidupan keolahragaan, kebudayaan dan 

pendidikan, sehingga dengan demikiandapat diciptakan keselarasan 

kehidupan yang didasarkan pada kebahagiaan dan usaha yang mulia. 

Paper Policy (Kebijakan Nirkertas) — program meminimalisasi 

penggunaan kertas dengan memanfaatkan teknologi informasi yang 

dimiliki, antara lain dengan melakukan pengembangan sistem aplikasi 

berbasis web, pengembangan penerbitan online, peningkatan sarana 

pendukung, dan pengembangan organisasi. 

Paradigma (Paradigm) — Cara pandang orang terhadap diri dan 

lingkungannya yang akan mempengaruhinya dalam berpikir (kognitif), 

bersikap (afektif), dan bertingkah laku (konatif). 

Parole (ujaran) — Gabungan antara peristiwa dengan kaidah bahasa atau 

tata bahasa, atau struktur bahasa.   

Peduli —  Suatu tindakan yang didasari pada keprihatinan terhadap 

masalah orang lain. Nilai dasar dan sikap memperhatikan dan bertindak 

proaktif terhadap kondisi atau keadaan di sekitar kita.  

Perilaku Afektif (Afektif Behavior) — Perilaku yang mengandung atau 

manifestasi perasaan atau emosi yang bersumber dari keadaan atau 

getaran dalam diri sebagai reaksi terhadap rangsangan tertentu. 

Perilaku Konatif (Konatif Bahavior) — Perilaku yang berkenaan dengan 

dorongan dari dalam untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan 

atau kehidupan individu. 

Primordialisme — Perasaan kesukuan yang berlebihan.  

Productive(Produktif) — Mampu untuk memanfaatkan potensi diri yang  

dimiliki untuk menghasilkan terus dan dipakai secara teratur untuk 

membentuk unsur-unsur baru.Mampu menghasilkan sesuatu dalam 

jumlah besar. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kognitif
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Afektif&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Konatif&action=edit&redlink=1
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Punishment (Hukuman) — sebuah cara untuk mengarahkan sebuah 

tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara 

umum. 

Reward  (Penghargaan) — sebuah bentuk apresiasi kepada suatu prestasi 

tertentu yang diberikan, baik oleh dan dari perorangan ataupun suatu 

lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan. 

Seni (Art)— Adalah sebuah pembentukan kembali realitas yang selektif 

berdasarkan penilaian metafisik seorang seniman. 

Social Psychologist (Psikolog Sosial) — Seorang ahli psikologi yang 

mempelajari interaksi sosial dan cara bagaimana individu saling 

mempengaruhi satu sama lain. 

Socio-cultural (Sosial Budaya) — Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan 

untuk menolong atau memperhatikan kepentingan umum. 

Sportif —  Yaitu sebuah sikap atau mental dimana seseorang bersikap 

ksatria, jujur dan fair (dalam bermain). Sikap kesatria untuk menerima 

kekalahan (kelemahan, kesalahan) diri sendiri, mau menghargai dan 

menghormati, serta mengakui keunggulan (kekuatan dan kebenaran) 

dan kemenangan lawan. 

 Structure (Struktur) — Suatu tatanan yang membentuk suatu kelompok 

dalam masyarakat. 

 Resources (Sumber daya) — salah satu faktor yang sangat penting 

bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi 

maupun perusahaan. 

Topography (Topografi) — Studi tentang bentuk permukaan bumi dan 

objek lain seperti planet, satelit alami (bulan dan sebagainya), dan 

asteroid. 

Value (Nilai) — Kualitas suatu hal yang menjadikan hal itu disukai, 

diinginkan, berguna, dihargai,atau menjadi objek kepentingan. Sesuatu 

yang dijunjung tinggfi,yang mewarnai dan menjiwai tindakan. 
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