TERM OF REFERENCES
PELATIHAN DAN ORIENTASI MAHASISWA BARU (PRABU)
KERTARAJASA
PENDIDIKAN TEKNIK BERCERAMAH (PTB)
STAB KERTARAJASA
Tema

: Penguatan Mental dan Karakter

A. LATAR BELAKANG
Pelatihan dan Orientasi Mahasiswa Baru (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 Teknik Berceramah (PTB) merupakan salah satu rangkaian dari
kegiatan Prabu Kertarajasa yang memiliki tujuan agar mahasiswa baru, mampu berceramah
dengan teratur, terstuktur, dan terukur yang memuat nilai-nilai bajik ajaran Buddha.
Melalui PTB diharapkan mahasiswa mampu menggunakannya tidak hanya ketika
berceramah tetapi dalam pergaulan sesama teman, maupun dengan dosen di dalam dunia
perkuliahan dan bersosial di lingkungan sekitar kampus. Diharapkan skil komunikasi yang
dipelajari di PTB menjadi landasan mahasiswa dalam berbicara yang terintegrasi dengan
budaya akademik di Kampus sehingga komunikasi menjadi bagian dari sendi-sendi
kehidupan mahasiswa.
Mahasiswa baru STAB Kertarajasa yang berasal dari berbagai latar belakang dan
budaya yang berbeda, perlu mengetahui mengetahui cara berkumunikasi yang benar di
kampus Kertarajasa untuk mempermudah adaptasinya terhadap dunia kampus. Maka dari
itu informasi tentang budaya yang ada, dan kebiasaan-kebiasaan yang harus diketahui
Mahasiswa, dan juga pemberian suplemen berupa materi pada acara PTB 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
Teknik Berceramah, yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 dan 5 September 2021 dan
wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru STAB Kertarajasa angkatan 2021.
C. GAMBARAN KHUSUS
Pemateri

: Uggaseno Herman, S.Pd.B., M.M.

Isi Materi

:-

Umum :
1. Membentuk mahasiswa memiliki cara komunikasi yang bajik berkarakter Buddhis
2. Menumbuhkan budaya berbicara yang teratur, terstruktur dan terukur sesuai dengan
nilai-nilai Buddhisme.
Khusus:
1.
2.
3.
4.

Membentuk mahasiswa memiliki cara komunikasi yang berlandas pada Tiptaka Pali
Menumbuhkan budaya dhammaduta dikalangan mahasiswa buddhis
Membentuk gaya komunikasi Buddhis
Menumbuhkan budaya komunikasi yang sesuai dengan Pancasila Buddhis, Sila ke-4
(Musavada vermani sikkhapadam sammadiyami)
5. Menumbuhkan budaya etika dalam berkomunikasi secara lisan ataupun tulisan
6. Menumbuhkan keahlian menjadi digital speaker Buddhis yang handal

D. TEMPAT DAN WAKTU
Tempat
: Graha Kertarajasa
Hari/tanggal : Sabtu-Minggu, 4-5 September 2021
Waktu
Durasi

: 09.00 – 15.00 WIB
:
Total
: 600 menit
Materi
: 300 menit
Praktik
: 300 menit

E. RUNDOWN
1. HARI PERTAMA (4 September 2021)
PKKMB 2021: PTB
No. Kegiatan
1
Pembukaan
2
Sesi I: Materi PTB
3
Makan siang dan istirahat
4
Sesi II: Materi PTB

Durasi
10'
120'
60'
180'

Waktu
08.45-09.00
09.00-11.00
11.00-12.00
12.10-15.00

Pengisi
Panitia
Pemateri
Panitia
Pemateri

Durasi
120'

Waktu
09.00-11.00

Pengisi
Pemateri

60'

11.00-12.00

Panitia

180'

12.10-15.00

Pemateri

2. HARI KEDUA (5 September 2021)
PKKMB 2021: PTB
No. Kegiatan
1
Sesi I: Praktik PTB
Makan siang dan istir
2
ahat
3
Sesi II: Praktik PTB
F. JUMLAH PESERTA

