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KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karuniaNya 
kita diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga dapat menyelesaikan 
tugas penting, yaitu pengembangan Sistem Bimbingan & Konseling 
(Sistem BK) FKIK Unwar.

Sangat disadari bahwa bimbingan dan konseling adalah  layanan 
penting bagi mahasiswaoleh karena itu dalam rencana kinerja dan anggaran 
(RKA) tahun 2013 secara ekplisit dikemas  menjadi salah satu aktivitas 
yang disebut Pengembangan Sistem Bimbingan dan Konseling.

Dengan tersedianya Sistem BK di FKIK Unwar yang 
diimplementasikan dengan konsisten dan berkelanjutan maka diyakini 
masalah akademik maupun non akademik yang dihadapi mahasiswa dapat 
diatasi dengan lebih baik. . Dengan demikian harapan untuk menghasilkan 
lulusan yang bermutu dapat direalisasiakan.

Kepada semua pihak yang telah ikut memberikan kontribusi, 
disampaikan penghargaan setinggi-tingginya. Sangat disadari Sistem 
BK ini masing banyak kelemahan, oleh karena itu saran untuk perbaikan 
sangat terbuka dan bahkan sangat diharapkan. 

Denpasar, 29 Maret 2011.
Tim Penyusun  BK FKIK Unwar

Ketua

Dewa Putu Widjana
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BAB I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang
Perpindahan dari jenjang pendidikan menengah ke jenjang 

pendidikan tinggi tidak ubahnya seperti perpindahan dari satu komunitas 
ke komunitas lain yang berbeda kultur kehidupan. Agar akulturasi berjalan 
dengan mulus, dibutuhkan proses adaptasi yang terkadang tidak gampang 
untuk dilalui. Bukan sesuatu yang aneh apabila seseorang kurang mampu 
atau bahkan gagal melewati proses penyesuaian dimaksud sehingga 
dirinya berada dalam kondisi yang disebut maladaptation. Dalam dunia 
pendidikan, terhambatnya dan atau gagalnya proses pendidikan karena 
capaian akademik yang kurang memadai merupakan salah satu ciri 
sesorang dalam kondisi maladaptation. 

Di beberapa fakultas kedokteran, perubahan kurikulum dapat 
menjadi salah satu faktor risiko terjadinya stres pada mahasiswa. Lebih 
dari 50%mahasiswa kedokteran tahun I mengalami stress karena faktor 
perkuliahan. 

Apabila ketidaklulusan 1 (satu) atau lebih ujian blok di setiap 
semester diasumsikan sebagai mahasiswa yang bermasalah akademik 
maka pada tahun ajaran 2010/2011 jumlah mahasiswa semester I FKIK 
Unwar yang bermasalah akademik ada sebanyak 19,5%. Perbedaan 
pendekatan pembelajaran mungkin terkait dengan hal ini kareana sejak 
awal berdirinya FKIK Unwar menerapkan kurikulum berbasis kompetensi 
dengan student centred learning sebagai pendekatan pembelajaran 
sementara pemebelajaran di SMU lebih ke arah teacher centred learning.
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Disamping terkait dengan perbedaan pendekatan pembelajaran, 
masalah mahasiswa  seyogyanya sudah bisa diprediksi lebih awal 
apabila dicermati psikogramnya. Hasil analisa psikogram mahasiswa 
FKIK Unwar semester I tahun ajaran 2010/2011 ternyata 18,9% bernilai 
meragukan sampai bernilai kurang. Mereka pada umumnya meragukan 
atau kurang dalam hal: (1) kemampuan berkonsentrasi, (2) kemampuan 
nalar dan berhitung, (3) sikap dan motivasi berprestasi positif, (4) 
menjalin kerjasama, (5) memahami konsep konsep verbal, (6) ketekunan 
dan ketelitian, (7) kemandirian, (8) rasa empaty, dan (9) bekerja secara 
teratur dan terencana.. 

Dari informasi tersebut di atas dapat diambil kesimpulan  bahwa 
mahasiswa FKIK Unwar yang telah dan atau berpotensi bermasalah 
jumlahnya cukup banyak. Apabila tidak memperoleh penanganan yang 
semestinya dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap keberlangsungan 
proses pendidikan. Salah satu strategi yang dianggap tepat untuk 
menanggulangi masalah dimaksud adalah dengan membangun Sistem 
BK dan melaksanakannya dengan cara yang konsisten dan berkelanjutan.  
Melalui bimbingan dan konseling sesorang dapat dibantu secara 
berkelanjutan dan sistematis oleh seorang ahli yang telah mendapat 
pelatihan khusus untuk itu sehingga mereka dapat memahami dan 
mengembangkan potensi diri dan lingkungan secara optimal untuk 
mencapai kesejahteraan diri dan masyarakat. 
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1.2 Tujuan BK
Membantu mahasiswa agar mampu menyesuaiakan diri dengan 

lingkungan baru secara cepat, tepat, dan memadai dengan memperbaiki 
pemahaman mahasiswa tentang lingkungan barunya terutama terkait 
dengan lingkungan campus dan lingkungan objek pembelejaran.

Meningkatkan kualitas sikap dan kebiasaan belajar mahasiswa 
dengan memberikan  informasi yang tepat tentang PBM, pergaulan, karier, 
dan pendidikan lanjutan.

Memantapkan minat, bakat, dan segenap potensi lainnya melalui 
pelayanan yang bermutu yang memungkinkan peserta didik memperoleh 
penempatan yang tepat di dalam kelas, kelompok belajar, program latihan, 
magang, dan kegiatan ko dan atau ektra kurikuler lainnya.

Mempertajam kemampuan mahasiswa dalam mengentaskan 
masalah yang dihadapinya dengan layanan konseling individual.
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BAB II
Komponen Sistem BK

2.1 Inputs
2.1.1 Mahasiswa Bimbingan (MB)

Yang dimaksud MB adalah semua mahasiswa FKIK Unwar 
yang terdaftar secara resmi sebagai mahasiswa di FKIK Unwar. Masing-
masingmendapatkan seorang Dosen Pembimbing Akademis.Idealnya 
1 (satu) orang mahasiswa mestinya dibimbingolehseorangdosen, akan 
tetapi mengingat keterbatasan jumlah dosen dibandingkan dengan jumlah 
mahasiswa maka kondisi itu tentulah tidak mungkin dapat dicapai. Pada 
awalnya seorang DPA diberikan sekelompok MB yang jumlahnya berkisar 
10 – 16 orang, Dengan pesatnya pertambahan jumlah dosen yang berhak 
membimbing maka jumlah mahasiswa dalam kelompok bimbingan sudah 
makin berkurang dan semakin ideal.

2.1.2 Dosen PA (DPA)
DPA adalah dosen FKIK Unwar baik tetap maupun tidak tetap 

yang oleh Dekan diberikan wewenang karena kompetensinya untuk 
membimbing sekelompok mahasiswa secara konsisten dan berkelanjutan. 
Jadi seorang dosen PA akan membimbing sekelompok mahasiswa 
sampai selesai masa pendidikannya. Mengingat dosen di FKIK Unwar 
didominasi oleh dosen muda yang notabene belum memiliki kompetensi 
dalam hal BK maka sebelum ditetapkan menjadi DPA mereka diwajibkan 
mengikuti pelatihan BK yang secara konsisten dilaksanakan oleh institusi 
setiap tahun ajaran baru. Para dosen PA ini dalam melaksanakan tugasnya 
dikoordinir oleh Wadek I melalui Ketua Prodi. Seperti halnya mahasiswa 
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bimbingan, DPA diharapkan  proaktif menyelenggarakan bimbingan 

2.1.3 Konselor
Konselor adalah seorang yang ahli dibidangnya, biasanya psikolog 

atau dosen PA yang mendapat pelatihan khusus untuk itu dan diberikan 
wewenang oleh dekan untuk melakukan konseling. Mengingat sampai 
saat ini FKIK Unwar belum memiliki dosen yang berkualifikasi psikolog 
maka untuk kepentingan konseling, institusi membangun kerjasama 
dengan salah satu organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang 
pelayanan konseling yaitu PT Potensia. Tim konseling memberikan 
pelayanan konseling kepada mahasiswa bermasalah berdasarkan rujukan 
dari Wadek I//Ketua Prodi.

2.1.4 Sub-Bag Akademik & Kemahasiswaan
Divisi Kemahasiswaan, Sub-Bag Akademik dan kemasiswaan 

terlibat dalam pengadministrasian hasil  BK ke dalam data-base sedemikian 
rupa sehingga dapat diakses dengan cepat dan tepat.

2.1.5 Wadek I/Ketua Prodi
Dalam proses BK, Wadek I melalui Ketua Prodi  merencanakan 

jadwal BK dalam setahun serta mensosialisasikan kepada stakeholders 
internal. Selain merencanakan Wadek I/Ketua Prodi juga bertanggung 
jawab untuk mengkoordininasikan dosen PA agar  proses bimbingan 
berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan. 
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2.2 Proses
2.2.1 BK Berkelompok

Bimbingan berkelompok dilaksanakan sesuai dengan jadwal, 
yaitu 4 (empat) kali dalam 1 (satu) semester,  pada setiap hari sabtu 
minggu terakhir bulan bersangkutan. Bimbingan ini sifatnya wajib baik 
bagi dosen pembimbing maupun mahasiswa bimbingan, oleh karenanya 
dosen pembimbing maupun mahasiswa yang dibimbing wajib mengisi 
buku absen yang disediakan.

Kesimpulan dari proses bimbingan, ditulis secara ringkas dalam 
Bulu Log BK dan ditandatangani oleh dosen PA. Selain mengisi Buku Log, 
mahasiswa juga diwajibkan membuat laporan kelompok sesuaidengan 
format yang tersedia.

Segera setelah usai proses bimbingan, masing-masing mahasiswa 
bimbingan menyerahkan Buku Log yang telah terisi dan telah ditandatangani 
oleh dosen pembimbing ke Sub-bag Akademik dan Kemahasiswaan 
untuk diadministrasikan. Untuk tujuan serupa, 1 (satu) eksemplar laporan 
kelompok harus sudah diserahkan paling lambat 1 minggu setelah proses 
bimbingan ke Sub-bag Akademik dan Kemahasiswaan.  1 (satu) eksemplar 
diserahkan kedosen PA, dan 1 (satu) eksemplar lainnya keWadek I.

Bimbingan berkelompok adalah proses bimbingan yang 
memungkinkan sejumlah mahasiswa secara bersama sama melalui 
dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan 
(topik) tertentu untuk menunjang pemahaman dan pengembangan 
kemampuan sosial serta untuk pengambilan keputusan atau tindakan 
tertentu melalui dinamika kelompok. 

Tujuan dari bimbingan berkelompok adalah agar mahasiswa 
bimbingan mampu mengidentifikasi dan menyerap bahan bahan penting 
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yang muncul dalam diskusi (dinamika kelompok) sehingga menunjang 
pemahaman dan pengembangan kemampuan sosial mereka dan sekaligus 
dapat mengambil keputusan penting. Jadi layanan bimbingan berkelompok 
intinya berfunsi untuk pemahaman dan pengembangan.

Konseling berkelompok adalah proses konseling yang 
memungkinkan mahasiswa (masing masing anggota kelompok) 
memperoleh kesempatan untuk pembahasan dan pengentasan permasalahan 
pribadi melalui dinamika kelompok.

Tujuan dari konseling berkelompok adalah agar mahasiswa 
secara langsung memperoleh kesempatan membahas dan mengentaskan 
masalah pribadi melalui dinamika kelompok. Jadi konseling berkelompok 
berfungsi untuk pengentasan dan advokasi.

2.2.2 BK Individual
Berbeda dengan BK kelompok, BK individual tidak terjadwal. BK 

individual bisa dilaksanakan setiap saat dibutuhkan dengan catatan ada 
kesepakatan antara pembimbing/konselor dengan mahasiswa bimbingan. 
Dalam hal ini, mahasiswa dan dosen pembimbing harus proaktif agar 
proses bimbingan bejalan dengan optimal  Bimbingan individual adalah 
proses bimbingan yang memungkinkan seorang mahasiswa mendapatkan 
bimbingan secara personal dan daripadanya memperoleh bahan/
informasi penting dalam rangka menunjang pemahaman,  pengembangan 
kemampuan sosial, dan pengambilan keputusan atau tindakan tertentu. 

Bimbingan individual bertujuan agar mahasiswa bimbingan 
mampu mengidentifikasi dan menyerap bahan bahan penting yang muncul 
dalam diskusi sehingga menunjanng pemahaman dan pengembangan 
kemampuan sosial mereka dan sekaligus dapat mengambil keputusan 
penting. Jadi layanan bimbingan individual berfunsi membangun 
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pemahaman dan pengembangan.
Konseling  individual adalah layanan yang memung-kinkan 

mahasiswa mendapat layanan langsung tatap muka (secara perorangan) 
untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapinya dan perkembangan 
diri.

Tujuan dari konseling individual adalah agar mahasiswa dapat 
mengentaskan masalah yang dihadapinya. Jadi konseling individual 
berfungsi untuk pengentasan dan advokasi.

Pada prinsipnya bimbingan dan konseling perorangan berlangsung 
atas kesepakatan dosen PA/Konselor dan mahasiswa. Prosesnya diharapkan 
bisa berlangsung pada jam kerja maupun di luar jam kerja. Dihimbau agar 
dosen pembimbing bisa menyediakan waktu lebih banyak baik di kantor 
(jam kerja) maupun di luar kantor (bukan jam kerja).

Sehabis kegiatan, mahasiswa wajib mengisi Buku Log BK dan 
memintakan tanda tangan pada dosen PA/Konselor. Buku Log yang telah 
lengkap terisi segera diserahkan ke Sub-bag Akademik & Kemahasiswaan 
untuk di administrasikan.

2.2.3 Mekanisme BK
Proses BK lazimnya diawali oleh kegiatan bimbingan, namun 

apabila dalam beberapa kali bimbingan masalah yang dihadapi oleh 
mahasiswa tidak terpecahkan maka mahasiswa yang bersangkutan 
dilaporkan oleh dosen PA kepada Wadek I lewatKetua Program Studi, 
selanjutnya dikonsultasikan kepada Tim Konselor agar dapat diberikan 
pelayanan konseling sebagaimana mestinya. Hasil konseling oleh 
Tim Konseling disampaikan kepada Wadek I untuk dipelajari sebelum 
disampaikan kepada dekan untuk mendapatkan tindak lanjut.

Subag Akademik & Kemahasiswaan secara periodie membuat 
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analisis hasil BK yang disampaikan kepada dosen PA dan Pimpinan 
Fakultas sebagai dasar untuk mengambil kebijakan dan melakukan tindak 
lanjut.

2.3 Output BK
2.3.1 Laporan BK yang terdiri dari (a) Buku Log Bimbingan yang 

berisikan hal hal yang terkait dengan BK seperti waktu dan tanggal 
kegiatan, topik bimbingan, serta kesimpulan yang diambil, (b) 
laporan kelompok yang memuat secara lengkap proses dan hasil 
dari kegiatan BK. Laporan ini hendaknya ditulis dengan huruf 
yang jelas mudah dibaca.

2.3.2 Catatan hasil analisis database BK yang dibuat oleh Sub-Bag 
Akademik dan Kemahasiswaan. Hasil analisis ini paling tidak 
memuat tentang frekuensi BK, presentasa kehadiran dosen dan 
mahasiswa, presentase mahasiswa yang bermasalah dan jenis 
jenis permasalahannya serta deskripsi dari hasil BK.

2.3.3 Dokumen yang berisi kumpulan catatan umpan balik yang dibuat 
oleh UP3KIK untuk pimpinan fakultas

2.3.4 Dokumen yang berisi laporan pimpinan fakultas tentang tindak 
lanjut yang diambil berdasarkan umpan balik dari UP3KIK.

2.3.5 Bar-chart yang menunjukkan proporsi kenaikan dan atau penurunan 
tingkat ketidakluluasan dalam ujian blok.
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BAB III

PENUTUP

Bimbingan dan konseling memiliki peran yang sangat strategis 
dalam kontek pelayanan kepada mahasiswa, karena hal ini mampu 
memberikan kesempaan luas bagi mereka untuk memperbaiki pemahaman, 
mengembangkan kemampuan sosial, dan mengentaskan permasalahan 
pribadi. 

Selama ini pelayanan bimbingan dan konseling di FKIK Unwar 
berjalan tanpa pedoman yang jelas sehingga hasilnya kurang efektif 
dan kurang efisien. Pengembangan Sistem ini tidak lain bertujuan agar 
pelayanan bimbingan dan konseling di FKIK Unwar dapat berjalan dengan 
lebih baik sehingga hasilnya menjadi lebih efektif dan lebih efisien.

Dengan pemberlakuan secara resmi sistem ini berarti seluruh 
Civitas Akademika dan pegawai secara bersama sama mempunyai 
tanggung jawab untuk melaksanakannya secara konsekuen, konsisten, 
dan berkelanjutan.

Hal seperti ini hanya mungkin apabila seluruh Civitas Akademika 
dan Pegawai memahami dengan baik isi dari sistem ini. Itulah sebabnya 
sosialisasi perlu dirancang dan dilaksanakan dengan intensif. Selain itu 
upaya monev juga sangat penting diperhatikan karena dari sanalah bisa 
dilihat apakah sistem ini dapat berjalan atau tidak, apa saja kekuatannya 
dan sekaligus apa pula kelemahannya.
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UNIVERSITAS WARMADEWA
FAKULTAS KEDOKTERN DAN ILMU 

KESEHATAN
Website : http//www.warmadewa.ac.id

Sekretariat : Jl. Terompong No.24 Denpasar (80235)               Telp: 240727 Fax.264555

SURAT KEPUTUSAN
 DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

 UNIVERSITAS WARMADEWA
Nomor : 111/Unwar/FKIK/PD-02/2011.

Tentang
PENETAPAN SISTEM BIMBINGAN KONSELING

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS WARMADEWA

Dekan Fakultas Kedokteran dan ilmu Kesehatan Universitas 
Warmadewa,

Menimbang : 1. Bahwa untuk mempertajam kemampuan mahasiswa 
dalam mengentaskan masalah yang dihadapi dengan 
layanan konseling

   2. Bahwa untuk maksud tersebut telah disusun Buku 
Sistem Bimbingan & Konseling Fakultas Kedokteran dan 
Ilmu Kesehatan  Universitas Warmadewa

3. Bahwa untuk berlakunya Buku Sistem Bimbingan & 
Konseling  ini  perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan 

Mengingat : 1.  Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor : 60 Tahun 1999 tentang 
Pendidikan Tinggi;

3. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI No. 304/DIKTI/
Kep/1998, tanggal 18 Agustus 1998, tentang tindak lanjut 
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 
188/U/1998, tanggal 7 Agustus 1998 tentang Akreditasi 
Program Studi pada Perguruan Tinggi untuk Program 

http://www.warmadewa.ac.id
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Sarjana;
4. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas No. 374/Dikti/

Kep/1998 tanggal 21 Oktover 1998, tentang Petunjuk 
Pelaksanaan dan Pengawasan Program Studi yang 
terakreditasi untuk Program Sarjana;

5. SK Dirjen Dikti No. 63/D/T/2009 tanggal 20 Januari 2009 
tentang Ijin Penyelenggaraan PSPD (S1) Universitas 
Warmadewa Denpasar.

Memperhatikan : 1. Undang-undang Pedoman Penjaminan Mutu Perguruan 
Tinggi Tahun 2003.

2. SK Dirjen Dikti No. 374/DIK/Kep/1998 tanggal 
21 Oktober 1998 tentang petunjuk pelaksanaan dan 
pengawasan program studi yang terakreditasi untuk 
Program Sarjana

3. Hasil Penyusunan Buku Sistem Bimbingan & Konseling 
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas 
Warmadewa tanggal 29 Maret 2011.

MEMUTUSKAN
Menetapkan :
Pertama : Pemberlakuan Buku Sistem Bimbingan & konseling Fakultas 

Kedokteran dan Ilmu Kesehatan  Univesitas Warmadewa tahun 
2011 merupakan penajabaran dari kebijakan akademik

Kedua : Hal-hal yang belum diatur dalam Sistem Bimbingan & Konseling 
ini akan diatur sebagai aturan tambahan, setelah mendapatkan 
pertimbangan yang bijak tanpa merugikan penyelenggaraan 
program pendidikan 

Ketiga :  Sistem Bimbingan & Konseling ini ditinjau dalam waktu 4 tahun 
atau apabila terjadi perubahan dan peraturan di tingkat Fakultas 
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Warmadewa  

Keempat :  Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat 
kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan 
sebagaimana mestinya.
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 Ditetapkan di : Denpasar
 Pada tanggal : 29 Maret 2011.

Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Warmadewa

Dekan,

Prof. dr. Dewa Putu Widjana,  DAP & E,Sp.ParK
NIK. 230 800 260

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Ketua Yayasan Kesejahteraan Korpri Provinsi Bali 
2. Bapak Rektor Universitas Warmadewa
3. Para Wakil Rektor Universitas Warmadewa
4. Arsip
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