
 

TERM OF REFERENCES 

PELATIHAN DAN ORIENTASI MAHASISWA BARU (PRABU) 

KERTARAJASA 

PENDIDIKAN BUDI PEKERTI DAN KEPEMIMPINAN (PBPK) 

STAB KERTARAJASA 

 
Tema  : Penguatan Mental dan Karakter  

 

A. LATAR BELAKANG  

Pelatihan dan Orientasi Mahassiwa Baru Kertarajasa (Prabu Kertarajasa) 

merupakan sebuah kegiatan awal dalam rangka memudahkan adaptasi mahasiswa baru 

terhadap dunia perkuliahan. Selain memudahkan proses adaptasi mahasiswa baru, 

kegiatan ini juga sebagai upaya pembentukan rasa kebanggaan mahasiswa akan 

almamater STAB Kertarajasa. 

Pendidikan Budi Perkerti dan Kepemimpinan merupakan salah satu rangkaian 

dari kegiatan. Rangkaian Jelajah Almamater STAB Kertarajasa yang memiliki tujuan 

agar mahasiswa baru, mampu memiliki nilai budi pekerti yang baik, dalam bergaul 

dengan sesama, maupun dengan dosen di dalam dunia perkuliahan dan berdosial di 

lingkungan sekitar kampus. Selain itu mahasiswa baru juga akan dibekali dengan bekal 

soft skill berupa materi tentang kepemimpinan, yang kemudian mahasiswa diharapkan 

mampu menjadi regenerasi kepemimpinan di STAB Kertarajasa.  

Mahasiswa baru STAB Kertarajasa yang berasal dari berbagai latar belakang dan 

budaya yang berbeda, perlu mengetahui informasi yang ada di kampus Kertarajasa 

untuk mempermudah adaptasinya terhadap dunia kampus. Dimulai dengan informasi 

tentag budaya yang ada, dan kebiasaan-kebiasaan yang harus diketahui Mahasiswa, dan 

juga pemberian suplemen berupa materi “Penguatan Mental dan Karakter” 

merupakan sesuatu hal yang penting, yang bertujuan agar mahasiswa baru lebih 

semangat dalam mempelajari ilmu-ilmu dalam agama yang dianut, dan mampu 

menjadikannya sebagai pedoman dalam kehidupan dan berkegiatan di dalam kampus. 

Selain dukungan dari internal yang diperlukan untuk memotivasi mahasiswa 

baru, perlu juga adanya dukungan dari pihak eksternal untuk memberikan dukungan 

moril dan memotivasi mahasiswa baru agar memiliki semangat lebih dalam meraih cita-

cita yang diimpikannya, yaitu salah satunya dengan mendatangkan pemateri dari luar 

kampus yang dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa baru.  



 

B. GAMBARAN UMUM 

Dalam kesempatan kali ini adalah pemateri yang kami harap dapat memberikan 

motivasi tersebut kepada mahasiswa baru STAB Kertarajasa, dalam kegiatan 

Pendidikan Budi Pekerti dan Kepemimpinan, yang akan dilaksanakan pada tanggal 7 

dan 14 Agustus 2021 dan wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru STAB Kertarajasa 

angkatan 2021.  

 

C. GAMBARAN KHUSUS 

Pemateri  : Romo Suryo Hariono  

    

Isi Materi :  

Umum :     

Terbentuk jiwa-jiwa mahasiswa yang bertanggung jawab yang berbudi pekerti yang 

baik, mampu beradaptasi dengan baik, memiliki tujuan hidup dan cita-cita yang 

jelas.  

Khusus : 

1. Menjadikan mahasiswa PKKMB mampu merumuskan permasalahan-

permasalahan dan mentransformasi masalah menjadi target yang harus dicapai 

dengan landasan kitab suci Tipitaka dan hukum-hukum yang ada. 

2. Mampu mengkoordinasi kerja kelompok untuk mencapai sasaran yang telah 

ditetapkan. 

3. Menciptakan motivasi yang tinggi pada diri mahasiswa agar semangat dalam 

mengamalkan budi pekerti yang baik. 

4. Menanamkan kepada Mahasiswa Baru STAB Kertarajasa bahwa Buddhisme 

dapat menjadi solusi dari permasalahan hidup yang ada. 

5. Memberikan contoh, perilaku dengan budi pekerti yang baik, sesuai dengan 

aturan agama, dalam bergaul dengan lingkungan dosen (masyarakat umum, 

maupun civitas akademik STAB Kertarajasa. 

 

 

 

D. TEMPAT DAN WAKTU 



 

Tempat : Graha Kertarajasa  

Hari/tanggal : Sabtu-Minggu, 7-8 Agustus 2021 

      

Waktu  : 09.00 – 15.00   WIB 

Durasi  :  

Total  : 600 menit 

Materi  : 300 menit 

Praktik  : 300 menit 

 

E. RUNDOWN 

HARI PERTAMA (7 Agustus2021)  

PKKMB 2021: PBPK 

No. Kegiatan Durasi  Waktu Pengisi 

1 Pembukaan 10' 08.45-09.00 Panitia 

2 Sesi I: Materi PBPK 120' 09.00-11.00 Pemateri 

3 Makan siang dan istirahat 60' 11.00-12.00 Panitia 

4 Sesi II: Materi PBPK 180' 12.10-15.00 Pemateri 

 

PKKMB 2021: PBPK 

No. Kegiatan Durasi  Waktu Pengisi 

1 Sesi I: Praktik PBPK 120' 09.00-11.00 Pemateri 

2 Makan siang dan istirahat 60' 11.00-12.00 Panitia 

3 Sesi II: Praktik PBPK 180' 12.10-15.00 Pemateri 

F. JUMLAH PESERTA 

  

  

 


