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SEKILAS UUI 

Ditinjau dari proses pendiriannya, UUI lahir dari satu proses panjang, penuh perjuangan dan 

pengorbanan. Kehadirannya dimulai dari pendirian Yayasan Ubudiyah Indonesia oleh alm. Drs Tarmizi 

Ayyus dan almh. Dra. Budiah. Ketua Yayasan Ubudiyah Indonesia (YUI) Dedi Zefrizal ST kemudian 

menggagas pendirian STIKes Ubudiyah sebagai institusi pendidikan tinggi pertama di bawah YUI pada 

tahun 2004. Kemudian dilanjutkan dengan pendirian STMIK Ubudiyah pada tahun 2007 dan disusul 

dengan pendirian Rumah Sakit Ubudiyah pada tahun 2009.  

 

Kedua perguruan tinggi di bawah YUI itu mengalami pertumbuhan signifikan dari sisi jumlah pelajar dan 

keterserapan lulusannya di dunia kerja. Ketua STIKes Ubudiyah memiliki peran signifikan dalam 

meningkatkan mutu pendidikan tinggi di Ubudiyah, khususnya dalam meningkatkan akreditasi D-III 

Kebidanan menjadi B.  

 

Dan kedua perguruan tinggi itulah yang kemudian menjadi fondasi bagi berdirinya Universitas 

Ubudiyah Indonesia (UUI) pada Mei 2014.  Dan proses transisi dari perguruan tinggi menjadi 

universitas tidaklah mudah. YUI sudah mengajukan pengusulan untuk membuka 12 program studi baru 

sejak tahun 2011 dan kemudian ditindaklanjuti dengan visitasi tim evaluator dari Direktorat Jenderal 

Pendidikan Tinggi pada tahun 2013. Hasilnya pada 2014, UUI resmi mendapat Surat Keputusan (SK) 

dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No 45/E/O/2014 dengan komposisi Enam Fakultas; 

Fakultas Ilmu Kesehatan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Teknik, Fakultas Keguruan dan Ilmu 

Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum, serta memiliki 19 program studi. 

 

Meskipun baru hadir pada 2014, Universitas Ubudiyah Indonesia (UUI) kini menjadi salah satu Top 

Private University (perguruan tinggi swasta ternama) di Banda Aceh yang memiliki keunggulan di 

bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang selaras dengan VISI UUI 2025 menjadi World 

Class Cyber University (WCCU). Hal ini dibuktikan dengan raihan 16 penghargaan tingkat nasional dan 

internasional, serta memiliki 31 kerja sama dalam dan luar negeri dengan berbagai universitas di Eropa 

maupun Asia.  

 

Kerja sama yang telah terjalin tersebut diharapkan dapat meningkatkan kompetensi dan kapasitas UUI 

sebagai institusi pendidikan tinggi dalam mempersiapkan generasi bangsa menjadi pemimpin masa 

depan yang mampu berkompetisi di level global dan yang paling krusial adalah mempersiapkan 

mereka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN yang sudah di depan mata. Oleh karena itu, 

kehadiran UUI di tengah-tengah masyarakat Aceh dan Indonesia pada umumnya tidak lepas dari 
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kontribusi yang digariskan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, untuk mencerdaskan generasi 

bangsa. 

 

Dengan penuh harap pada petunjuk dan pertolongan Allah SWT, arahan pimpinan dan kerja sama 

yang solid di antara civitas akademika UUI, inshaa Allah VISI UUI 2025 menjadi World Class Cyber 

University (WCCU) akan mudah untuk diwujudkan. 

 

VISI UUI  

Menjadi WORLD CLASS CYBER UNIVERSITY dalam penyelengaraan tridharma perguruan tinggi 

pada tahun 2025. 

 

MISI UUI  

1. Menyelenggarakan pendidikan berbasis sistem informasi dan komunikasi untuk menghasilkan 

lulusan yang unggul dan mampu bersaing di tingkat Nasional dan Internasional. 

2. Menciptakan suasana akademik yang mendukung terselenggaranya kegiatan penelitian yang 

bertaraf internasional dan bermanfaat bagi kesejahteraan umat manusia. 

3. Melakukan pengabdian masyarakat sebagai wujud tanggung jawab sosial institusi (university social 

responsibility). 

4. Mengelola manajemen perguruan tinggi dengan akuntabilitas, kemandirian dan tata kelola berbasis 

good university corporate (GUC ) 

5. Menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai institusi, baik di dalam maupun di luar negeri 

berbasis pendekatan quality dan kemanfaatan. 

6. Mewujudkan manajemen akademik yang mampu meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan 

kualitas hidup seluruh sivitas akademika. 
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LATAR BELAKANG 

Welcome New Students (WELNESS) merupakan program terencana yang diselenggarakan 

pada awal tahun ajaran dan merupakan bagian yang tidak terlepas dari penyelenggaraan 

pendidikan, khususnya bagi mahasiswa baru sebagai peserta didik yang sedang mempersiapkan 

diri untuk kehidupan dan lingkungan pembelajaran di perguruan tinggi (kampus), baik dari sisi 

mental maupun fisik. Maka dari itu Perguruan Tinggi perlu memberikan gambaran tentang sistem 

pembelajaran dan kehidupan di kampus dalam bentuk program orientasi bagi mahasiswa baru 

untuk mempercepat adaptasi dengan lingkungan yang baru. Masa ini dapat dijadikan titik tolak 

inisiasi pembinaan idealisme, menanamkan dan membina sikap cinta tanah air, kepedulian 

terhadap lingkungan dalam rangka menciptakan generasi yang berkarakter jujur, cerdas, peduli, 

bertanggung jawab dan tangguh. 

Selain itu WELNESS juga merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler dalam rangka 

pembinaan profesi dan kepribadian. Bagi mahasiswa baru WELNESS merupakan suatu kegiatan 

yang harus diikuti sebelum mahasiswa menempuh kegiatan perkuliahan. Melalui WELNESS 

mahasiswa baru diharapkan dapat lebih mengenal dan memulai orientasi baru terhadap 

implementasi dari kegiatan intra kurikuler selanjutnya. Dalam pelaksanaannya, WELNESS juga 

memberikan panduan tentang penyelenggaraan proses belajar mengajar pada program studi yang 

akan ditempuh secara benar dan sedini mungkin, memberi arahan dalam beradaptasi dengan  

lingkungan  belajar  dan memberi pemahaman makna program studi yang dimasuki. 

 

LANDASAN WELNESS 

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  

2. Undang-Undang  Nomor  12  Tahun  2012  tentang  Pendidikan  Tinggi   

3. Peraturan  Pemerintah  Nomor  17  Tahun  2010  tentang  Pengelolaan  dan 

Penyelenggaraan Pendidikan  

4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan 

Republik Indonesia Nomor  25/dikti/kep/2014 Tentang Panduan umum pengenalan 

kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. 
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TUJUAN WELNESS 

Tujuan pelaksanaan WELNESS adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan 

lingkungan kampus, khususnya kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan. 

2. Mengenalkan  arti  pentingnya  kesadaran  berbangsa,  bernegara,  cinta tanah air, lingkungan 

dan bermasyarakat. 

3. Mengenalkan  tata  kelola  perguruan  tinggi,  sistem  pembelajaran  dan kemahasiswaan 

(kurikuler, ko dan ekstrakurikuler). 

4. Memberikan   gambaran   tentang   pentingnya   pendidikan   karakter khususnya nilai 

integritas, moral, etika, kejujuran, kepedulian, tanggung jawab dan kedisiplinan dalam 

kehidupan di kampus dan masyarakat. 

5. Mendorong mahasiswa untuk proaktif beradaptasi, membentuk jejaring, menjalin keakraban 

dan persahabatan antarmahasiswa, mengenal lebih dekat dengan lingkungan kampus. 

6. Memotivasi  dan  mendorong  mahasiswa  baru  untuk  memiliki  rasa percaya diri yang 

tinggi. 

 

AZAS PELAKSANAAN 

Azas pelaksanaan WELNESS adalah sebagai berikut: 

1. Azas  keterbukaan,  artinya  semua  kegiatan  WELNESS  dilakukan secara terbuka, baik 

dalam hal materi/substansi kegiatan, berbagai informasi waktu maupun tempat 

penyelenggaraan kegiatan. 

2. Azas   demokratis, berarti   semua   kegiatan   dilakukan   dengan   berdasarkan kesetaraan 

semua pihak, dengan menghormati hak dan kewajiban masing- masing pihak yang terlibat 

dalam kegiatan WELNESS tersebut. 

3. Azas  humanis,  artinya  WELNESS dilakukan berdasarkan kemanusiaan yang adil dan 

beradab, dan prinsip persaudaraan dan anti kekerasan. 

 

HASIL YANG DIHARAPKAN 

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan WELNESS adalah sebagai berikut: 

1. Meningkatnya  kesadaran  bernegara,  berbangsa  dan  cinta  tanah  air dalam diri 

mahasiswa baru. 
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2. Mahasiswa  baru  memahami  arti  pentingnya  pendidikan  yang  akan ditempuhnya dan 

pendidikan karakter bagi pembangunan bangsa serta mampu menerapkannya dalam 

kehidupan sehari-hari. 

3. Mahasiswa   baru   memahami   dan   mengenali   lingkungan   barunya, terutama organisasi 

dan struktur perguruan tinggi, sistem pembelajaran dan kemahasiswaan. 

4. Terciptanya   persahabatan   antar mahasiswa,   pendidik   dan   tenaga kependidikan. 

 

WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN  

WELNESS dilaksanakan pada awal tahun ajaran, selama 2 hari di Kampus Universitas 

Ubudiyah Indonesia. Bagi mahasiswa yang dinyatakan lulus maka akan diberikan sertifikat dan 

bagi yang tidak lulus akan diberikan kesempatan mengikuti WELNESS pada tahun berikutnya. 

Tahun Ajaran 2016/2017  WELNESS berlangsung pada tanggal 19 dan 20 September 2016 dari 

pukul  07.00 s/d 17 .00 Wib. Pembekalan dan brefing peserta WELNESS akan diadakan pada 

tanggal 17 September 2016 Pukul 10.00 Wib. 

 

MATERI DAN  KEGIATAN   

Adapun Pokok-pokok kegiatan WELNESS  meliputi :     

1. Pengenalan kampus, akademik dan perkuliahan 

2. Perkenalan organisasi kemahasiswaan dan unit kegiatan mahasiswa 

3. Pengenalan ICT, Web. 

4. Wawasan Kebangsaan dan pancasila 

5. Pengenalan nilai budaya, tata krama, dan etika keillmuan 

6. Persiapan penyesuaian diri di Perguruan Tinggi 

7. Perlombaan dan games 

 

PENYELENGGARA 

1. Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni 

2. Direktorat Administrasi dan Akademik 

3. Organisasi Kemahasiswaan 

4. Dosen Program Studi   
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PESERTA WELNESS 

1. Seluruh mahasiswa baru yang telah dinyatakan lulus seleksi masuk UUI. 

2. Bagi mahasiswa yang mendaftar dijalur non-regular dan dinyatakan lulus, maka hanya diwajibkan 

mengikuti prosesi Senat Terbuka, dan tidak diwajibkan mengikuti rangkaian kegiatan WELNESS.  

3. Mahasiswa yang belum mengikuti atau yang belum lulus pada WELNESS tahun sebelumnya. 

 

SYARAT, HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA 

1. Syarat – syarat peserta WELNESS 2016: 

a. Telah lulus tes masuk dan diterima menjadi mahasiswa baru di Universitas Ubudiyah Indonesia 

b. Sanggup mentaati peraturan dan tata tertib pelaksanaan WELNESS 2016 

c. Membayar biaya kegiatan WELNESS 2016 yang telah ditentukan sebesar Rp. 400.000 

dibuktikan dengan foto copy slip pembayaran 

 

2. Hak hak peserta : 

a. Mendapatkan fasilitas yang ditentukan dan disediakan panitia WELNESS 2016 

b. Mengeluarkan pendapat dan membantu kelancaran pelaksanaan WELNESS 2016  

c. Menerima tanda lulus (sertivikat) dari panitia WELNESS 2016 

d. Mendapat perlakuan yang baik 

 

3. Kewajiban 

a. Berkelakuan baik dan bersikap sopan 

b. Peserta WELNESS 2016 tidak diperkenankan datang terlambat 

c. Peserta WELNESS 2016 wajib mengisi daftar hadir yang telah disediakan oleh panitia 

d. Peserta WELNESS 2016 wajib memakai atribut yang telah ditetapkan dan ditentukan oleh panitia 

e. Peserta WELNESS 2016 wajib membawa tugas-tugas yang telah ditentukan oleh panitia 

f. Peserta harus menggunakan tanda peserta dan pakaian yang telah ditentujkan oleh panitia 

g. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara dan tidak boleh meninggalkan kegiatan tanpa 

seizin dari panitia pengarah (SC) 

h. Peserta wajib mentaati segala peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia 

pengarah (SC) dan panitia pelaksana (OC). 
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TATA TERTIB WELNESS 2016 

1.    Panitia 

a) Memahami dan menaati Pedoman Pelaksanaan WELNESS 2016. 

b) Melaksanakan kegiatan sesuai rencana (susunan acara) yang telah ditetapkan. 

c) Berpakaian sesuai ketentuan berpakaian dan memakai tanda pengenal 

d) Menampilkan perilaku/akhlak yang baik dan sopan santun. 

e) Memberi contoh yang baik kepada mahasiswa baru. 

f) Memakai jas almamater selama kegiatan WELNESS berlangsung. 

g) Tidak diperkenankan menggunakan atribut-atribut tambahan  selain yang telah ditetapkan. 

h) Dilarang melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan kepada peserta WELNESS 2016, baik 

yang bersifat instruksi maupun hukuman 

 

  2.    Peserta 

a) Mentaati Tata tertib WELNESS 2016. 

b) Dinyatakan gugur dan tidak mendapatkan sertifikat apabila tidak mengikuti seluruh rangkaian 

kegiatan WELNESS 2016 kecuali dengan alasan yang dibenarkan. 

c) Tidak diperkenankan menggunakan atribut-atribut tambahan selain yang telah ditetapkan 

panitia. 

d) Memakai jas almamater/baju WELNESS 2016 

 

3.    Mentor 

a) Memahami dan menaati Pedoman Pelaksanaan WELNESS 2016. 

b) Mendampingi mahasiswa/kelompok saat WELNESS 2015 berlangsung 

c) Melaksanakan kegiatan sesuai rencana yang telah ditetapkan. 

d) Selama melaksanakan kegiatan, seluruh mentor diwajibkan berpakaian sesuai tata tertib 

berpakaian. 

e)  Menampilkan perilaku/akhlak yang baik dan sopan santun. 

f)  Memberi contoh yang baik kepada mahasiswa baru. 

g)  Memakai jas almamater sesuai ketentuan. 

h) Tidak diperkenankan menggunakan atribut-atribut tambahan  selain yang telah ditetapkan. 

i) Dilarang melakukan tindakan-tindakan yang berlebihan kepada peserta WELNESS 2016, baik 

yang bersifat instruksi maupun hukuman 
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LARANGAN DAN SANKSI 

Larangan 

1. Peserta   WELNESS 2016   dilarang   membawa   dan   menghisap   rokok   selama   kegiatan   

WELNESS 2016 berlangsung baik didalam maupun diluar ruangan serta di lingkungan 

kampus. 

2. Pada waktu mengikuti seluruh kegiatan WELNESS 2016, peserta dilarang membawa atau 

menggunakan senajata tajam tanpa seizin panitia. 

3. Menakai perhiasan yang berlebihan, dan membawa barang mewah lainnya. 

4.    Berperilaku tidak bersahabat dan berkata-kata kotor 

5. Peserta WELNESS 2016 dilarang membawa atau  menggunakan narkoba dan minuman 

keras serta perhiasan dan ponsel. 

Sanksi 

1. Peserta yang terlambat 30 menit setelah acara dimulai tidak diperkenankan mengikuti 

acara selanjutnya, kecuali dengan seizin panitia pengarah (SC) 

2. Bagi peserta yang melanggar tata tertib WELNESS 2016 akan dikenakan sanksi. Tata tertib 

ini dikenakan sanksi sebagai berikut : 

a) Pelanggaran 1 kali akan diberi peringatan secara lisan maupun tulisan. 

b) Pelanggaran 2 kali akan diberikan tugas. 

c) Pelanggaran 3 kali akan dinyatakan lulus bersyarat. 

d) Pelanggaran 4 kali akan dinyatakan tidak lulus dan harus mengikuti WELNESS kembali 

pada tahun berikutnya. 

3. Ketentuan sanksi : 

a) Yang dimaksud sanksi adalah tindakan edukatif yang diberikan oleh panitia pada 

peserta WELNESS 2016 akibat melakukan atau melanggar ketentuan-ketentuan yang 

telah menjadi kesepakatan bersama. 

b) Sanksi diberikan dengan tujuan pertimbangan segala hak dan kewajiban peserta 

WELNESS 2016 demi tercapainya tujuan dan target kegiatan 

c) Sanksi yang diberikan harus bersifat edukatif dan merupakan cermin dari budaya 

kehidupan kampus yang ilmiah, kreatif dan inovatif serta tanggung jawab. 

d) Bentuk  operasional  sanksi  yang  diberikan  panitia  kepada  peserta  WELNESS 

2016  menjadi kebijakan panitia pengarah dengan melihat kadar pelanggaran yang 

dilakukan dan tetap mengacu pada prinsip-pronsip yang mendidik. 

e) Yang bewenang memberikan sanksi adalah panitia pelaksana (OC) dan (SC). 
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f) Sanksi yang diberikan pada peserta WELNEWS 2016 melakukan pelanggaran di atas 

adalah ketidak disiplinan atas waktu, ketidak disiplinan menjalankan tugas, ketidak 

disiplinan dalam berpakaian, ketidak disiplinan dalam mengikuti kegiatan, ketidak 

disiplinan dalam beretika. 

 

PANITIA WELNESS 2016 

Daftar susunan panitia pelaksana WELNESS, adalah sebagai berikut: 

Penanggung Jawab           : Rektor Universitas Ubudiyah Indonesia  
Pengarah    : Wakil Rektor I 
    
Ketua : Armia, ST., MMSc  
 
Sekretaris : Desita Ria Yusian TB,S.ST,M.T 
Bendahara : Asmaul Husna, SE 
 
Sie.Acara dan Tempat           : Zalfie Ardian, S.Kom., M.Eng 

             M. Bayu Wibawa, S,Kom.,MMSI        
             Zuhril Mulia 
             Marzhatullah Albana 

                M.Rifqi Ambiya 
           Yudhi Aris Munandar 
           M.Roley Nofianda 
           Fahrul Razi 
           Edi Noviar Mayuska  
           Fahrul Bahri 
           Feni Juita Sari 
           Devia Qafrunadia 
 

Sie,Tempat Dan Perlengkapan : Arismunandar,S.Pdi 
    M.Zulfikar 
    Herisan Sumitro 

           Nurmalahayati 
           Rudy Kasriawandi 
           M.Irhas Alamil Putra 
           Nazriah 

 
Sie, Konsumsi : Sarini Vita Dewi, ST. M.Eng 
   Mulia Raironta 

          Sulpia Ananda 
             Cut Nurmayanti 

           Jupita Sari 
 

Sie. Dokumentasi  
Dan publikasi            : Bastera Rusdi, S.Kom 
             : Alfis 
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               Sutrisno 
   
Narasumber               1. Mutiawati, S.Pd., M.Pd 

            2. Zuhar Musliyana, S.ST., M.T. 
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SUSUNAN ACARA 

SUSUNAN ACARA WELCOME NEW STUDENTS (WELNESS) 2016 
UNIVERSITAS UBUDIYAH INDONESIA 

(19 September 2016 – 20 September 2016) 
 
 

Waktu Kegiatan Tempat & Perlengkapan 
Senin,19 September 2016 

08.00-08.30 
Registrasi kedatangan  mahasiswa baru 
dan orang tua/wali 

 Plenary Hall, 

08.30-10.00 Pembukaan senat terbuka 

 Plenary Hall, 
 Senat diiringi pasukan Menwa 
 2 orang mhs baru dipilih menjadi perwakilan 

penyematan baju almamater oleh Rektor 

10.00-12.00 

Paralel Session: 
 Pemateri 1 oleh Warek I 

(Akademik) 
 Pemateri 2 oleh Direktur ICT 

 Plenary Hall 
 

12.30-14.00 ISHOMA  Mhs baru wajib membawa peci dan sajadah 

14.00-16.00 
 Pembentukan kelompok, 

membuat name tag, yel-yel, dan 
penentuan ketua kelompok 

 Parkiran gedung A, 
 Bahan name tag dari karton, tali dan spidol 

yang dibawa masing-masing mhs baru 

16.00-16.30 Sholat Ashar  Mhs baru wajib membawa peci dan sajadah 

16.30 Seluruh Rangkaian Acara Selesai  

Selasa,20 September 2016 

07.30-08.15 Senam Pagi 

 Parkiran gedung A, 
 Lagu “Senam Pinguin” 
 Pakaian olah raga 
 Spanduk 

08.15-10.30 Game Edukasi Dan Lomba Foto UUI 
 Halaman Depn Gedung C 
 Spanduk  

10.30-11.00 Pembentukan formasi UUI untuk foto 
 Parkiran gedung A, 
 Formasi: UUI, We ♥ UUI. 
 Pelepasan Balon 

 11.00–12.00 Kunjungan Taman Kota BNI Taman Kota BNI 

12.00-13.30 ISHOMA  Mhs baru wajib membawa peci dan sajadah 

13.30-16.00 Lomba Bakat dan Ekspresi 
 Pelataran Tugu Foto UUI 
 Mhs membawa bahan Yang diperlukan 
 Meja bulat untuk pengurus dan dosen 

16.00-16.30 Sholat Ashar  Mhs baru wajib membawa peci dan sajadah 

16.30-17.30 Pembagian KTM dan Sertifikat  Mhs berkumpul berdasarkan kelompok 

17.30 Seluruh Rangkaian Acara Selesai  
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SKEMA PERLOMBAAN 

 

1. GAME EDUKASI WELNESS 2016-2017 

2. LOMBA FOTO WELNESS 2016-2017 

Ketentuan Lomba 

1. Peserta bebas menggunakan kamera sendiri, baik jenis dan merek 

2. Angle foto hanya di lingkungan kampus, dan dalam rangkaian acara wellness 

3. Hasil foto diserahkan/dikirim kepada panitia 

4. Keputusan juri bersifat mutlak 

 

Kriteria Pemenang : 

1. Foto kelompok terkompak 

2. Foto terlucu 

3. Fotogenic 

4. Foto selfi terlebay  

5. Foto kegiatan  terbaik 

6. Foto terunik/gokil 

7. Foto candid terbaik 

9. Foto kreatif 

 

3. LOMBA BAKAT dan EKSPRESI WELNESS 2016/2017 

 


