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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mahasiswa, gelar tersebut bukan hanya sekedar sebuah kebanggaan namun 

juga suatu tantangan tersendiri bagi individu yang berkesempatan mengenyam 

pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Ilham (Zafarina, 2015) menyatakan hal ini 

berlandaskan harapan bahwa pemuda dapat menentukan arah perbaikan bangsa, 

mahasiswa mempunyai andil yang cukup besar dalam memperbaiki dan 

memperbarui kondisi masyarakat, bangsa dan negara. Mahasiswa diharapkan 

memiliki pengetahuan yang lebih luas, kemampuan (skill) yang lebih mumpuni, 

pandangan, dan karakter yang lebih maju daripada masyarakat pada umumnya. 

Menurut keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/U/1998 

tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan dijelaskan bahwa organisasi 

kemahasiswaan adalah wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah 

perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiawanan serta integritas kepribadian 

untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi (Caesari, Iisnatiara dan Arianti, 2013). 

Salah satu organisasi kemahasiswaan yang menyelenggarakan kegiatan untuk 

mencapai tujuan seperti keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan diatas 

yaitu perluasan wawasan dan peningkatan kecendikiawan serta integritas 

kepribadian adalah UKM Mahasiswa Pecinta Alam (MAPALA). 

Mahasiswa pecinta alam adalah sebuah organisasi yang terbentuk dari 

beberapa orang yang memiliki kesamaan minat, hobi, kepedulian dengan alam 

dan lingkungan hidup. Tujuan dari Mapala adalah untuk membangunkan kembali 

idealisme di kalangan mahasiswa secara jujur dan benar-benar mencintai alam, 
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tanah air, dan almamaternya karena dengan mengenal rakyat dan alam lah 

seseorang dapat menjadi patriot-patriot yang baik. Mapala terdapat di beberapa 

perguruan tinggi, salah satunya di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). 

Pada Universitas Muhammadiyah Surakarta terdapat 2 tingkat Mapala, tingkat 

universitas dan tingkat fakultas yang masuk dalam Unit Kegiatan Mahasiswa 

(UKM). Unit Kegiatan Mahasiswa adalah satu wadah untuk mengembangkan skill 

mahasiswa di bidang non akademik, skill individu yang dikembangkan pada 

UKM Mapala adalah skill berorganisasi dan skill kepecintaalaman.  

Secara garis besar, fokus kegiatan Mapala terdiri dari 2 sub, yaitu sub kegiatan 

adventure dan nonadventure. Kegiatan adventure meliputi mountaineering 

(gunung hutan), rockclimbing (panjat tebing), caving (susur goa), dan ORAD 

(Olahraga Arus Deras). Sedangkan kegiatan nonadventure meliputi 

keorganisasian, sosial masyarakat dan lingkungan hidup. Kegiatan yang dilakukan 

oleh organisasi Mapala lebih banyak dilaksanakan di luar ruangan bahkan tidak 

jarang yang harus ke luar kota maupun pulau, misalnya ekspedisi ke daerah-

daerah tertentu, arung jeram dan penelitian. 

Kemampuan-kemampuan yang dipelajari melalui diskusi dan berkegiatan di 

alam bebas amatlah berguna bagi para anggota. Kemampuan berorganisasi pada 

UKM Mapala dapat menjadi bekal para anggota ketika lulus dan terjun di 

masyarakat maupun di dunia pekerjaan. Kemampuan berorganisasi ini didukung 

oleh skill kepecintaalaman karena skill ini diasah dengan berkegiatan di alam yang 

rata-rata memiliki tingkat resiko yang  tinggi bahkan resiko terburuk dari kegiatan 

alam bebas adalah kematian. Hal tersebut menuntut para anggota untuk 
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membekali diri semaksimal mungkin sehingga mampu bertahan (survive) dalam 

kondisi terburuk sekalipun, ini sangat mendukung kemampuan berorganisasi yang 

berorientasi pada dunia pekerjaan yang pressfull dan stressfull serta menuntut 

karyawan untuk bersikap profesional. 

Berdasarkan hasil survey dan pengamatan organisasi Mapala bisa dikatakan 

sama seperti organisasi-organisasi UKM pada umumnya. Hanya saja ada budaya 

organisasi yang menjadi ciri khas mapala, salah satunya adalah mendatangi kantor 

yang disebut dengan basecamp/ posko meskipun tidak ada aktivitas atau kegiatan 

seperti rapat maupun pelatihan. Bagi para anggota Mapala, basecamp atau posko 

sudah dianggap sebagai rumah kedua maka tidak jarang mereka menginap di 

basecamp/ posko dalam beberapa hari apalagi jika sedang mempersiapkan 

kegiatan yang besar atau rapat-rapat penting. Rapat di Mapala diadakan di luar 

jam kerja yaitu pada malam hari setelah kewajiban kuliah dan latihan selesai. Hal 

ini dilakukan dengan maksud agar tidak mengganggu jam kuliah anggota. Rapat 

yang diadakan pun memakan waktu yang terbilang lama dan terkadang molor satu 

hingga dua jam. Belum lagi kegiatan-kegiatan yang notabene dilaksanakan di luar 

kota. 

Menurut Masitoh (Dalam Caesari, Lisnatiara dan Arianti, 2013) karakter 

organisasi seperti ini menuntut para anggota untuk mampu mengatur waktu, peran 

dan statusnya sebagai mahasiswa, dan juga anggota Mapala. Mengatur dan 

mengendalikan waktu yang dimiliki untuk mengerjakan tugas-tugas perkuliahan 

maupun kegiatan-kegiatan dalam organisasi yang diikuti. Kedisiplinan dalam 

manajemen waktu seringkali diabaikan oleh kebanyakan anggota, sehingga tidak 
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jarang mereka mengahadapi kesulitan-kesulitan pada jadwal yang telah mereka 

susun. Mahasiswa yang aktif dalam organisasi cenderung mengalami konflik 

peran atau inter-role conflict. Pada mahasiswa yang tidak bisa mengatasi konflik 

peran yang dialami, ada kecenderungan untuk kurang bisa menjalankan dan 

mengatur aktivitas perkuliahan dan organisasi.  

Keaktifan dalam organisasi tidak hanya memberikan pengaruh negatif kepada 

para anggotanya namun juga membawa pengaruh yang positif. Berdasarkan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Cahyaningtyas (Dalam Caesari, Iisnatiara dan 

Arianti, 2013) menunjukkan adanya manfaat dari keikutsertaan dalam organisasi 

kemahasiswaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kecerdasan 

emosional mahasiswa yang ikut serta dalam organisasi lebih tinggi dibandingkan 

mahasiswa yang tidak ikut serta. Perbedaan tersebut disebabkan di dalam suatu 

organisasi terjadi berbagai macam proses yang erat kaitannya dengan hubungan 

antar manusia dan interaksinya, diantaranya proses komunikasi, proses 

pengambilan keputusan, proses evaluasi prestasi, dan proses sosialisasi, serta 

karir. Pendapat senada juga ditunjukkan oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Huang dan Chang menjelaskan bahwa mahasiswa yang aktif dalam kegiatan 

akademik dan kokurikuler memiliki manfaat dalam penguatan kemampuan 

berpikir, kemampuan komunikasi, kemampuan interpersonal, dan kepercayaan 

diri. 

Seorang mahasiswa pastinya memiliki cita-cita dan harapan untuk masa 

depannya kelak. Terlebih pada mahasiswa tingkat akhir, informasi yang mereka 

dapatkan sudah tidak lagi menjadi konsumsi pribadi tetapi mulai digunakan untuk 
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mencapai target yang mereka inginkan seperti pekerjaan, pendidikan maupun 

keluarga (Hangga, 2015). Pernyataan tersebut didukung oleh Seginer (2003) yang 

menyatakan bahwa secara spesifik para pemuda dari berbagai Negara dan etnis 

memiliki tiga domain kehidupan di masa depan yaitu pendidikan, karir 

(pekerjaan) dan keluarga. 

Kenyataan di lapangan menurut Hangga (2015) masih banyak mahasiswa 

tingkat akhir yang mengaku belum memiliki rencana yang akan dilakukan setelah 

lulus. Hal ini dikuatkan oleh Marliani (2013) yang melakukan studi melalui 

wawancara kepada 8 orang mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Ushuluddin UIN 

Sunan Gunung Djati Bandung, hasilnya sebanyak 5 orang (62,5%) dari 8 

mahasiswa diindikasikan belum memiliki pemikiran dan perencanaan yang jelas 

mengenai pekerjaannya di masa depan dan sisanya yaitu sebanyak 3 orang 

(37,5%) mengindikasikan mereka sudah mempunyai pemikiran dan perencanaan 

yang jelas terkait pekerjaan di masa depan. 

Pendidikan dan pengalaman di dalamnya (bergorganisasi dll) ikut 

mempengaruhi orientasi masa depan seseorang (Eldeleklioglu, 2012) menurut 

Putra dan Pratiwi (Dalam Hangga, 2015) hal ini menunjukkan bahwa tingginya IP 

(Indeks Prestasi) yang didapatkan seorang mahasiswa tidak dapat dijadikan 

patokan atas kualitas seseorang secara mutlak. Maka tidak jarang mahasiswa 

mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dalam proses untuk meraih cita-cita 

maupun keinginannya. Termasuk dalam bagian Unit Kegiatan Mahasiswa tersebut 

adalah organisasi Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala). 
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Berdasarkan wawasan dan pengamatan peneliti kepada mahasiswa yang 

mengikuti UKM Mapala, subjek menyukai alam, kegiatan yang menantang dan 

belajar berorganisasi. Subjek memaparkan bahwa dengan iklim organisasi yang 

ada di Mapala terutama kegiatannya yang high risc mereka belajar bagaimana 

mengatur emosi, ego dan bagaimana bersikap terhadap alam. Selain itu mereka 

juga belajar tentang keorganisasian yang menurut mereka bermanfaat pada dunia 

pekerjaan, politik, dan masyarakat kelak. Berikut pemaparan salah seorang 

mahasiswa yang aktif mengikuti UKM Mapala: 

“Saya belajar berorganisasi, seperti ilmu bagaimana cara kita memimpin 

organisasi saat kita menjadi leader. Juga dalam manajemen sumber daya 

manusia. Nah manfaat kita berorganisasi itu bakal kita rasakan besok di dunia 

kerja mas, bagaimana cara kita bersosialisasi dengan orang yang baru, 

menambah koneksi baru, berimprovisasi dan bekerja secara profesional. Itu 

semua akan terasa mudah karena sudah kita pelajari dan aplikasikan saat 

berorganisasi disini mas”. 

 Selain itu peneliti juga mewawancarai anggota Mapala yang sudah lulus 

dari bangku perkuliahan. Berikut pemarannya: 

 “Saya ingin belajar berorganisasi dan menambah pertemanan. Salah satu 

manfaat yang diharapkan dari berorganisasi ya di dunia pekerjaan, tentang 

manajemen dan leadership. Ya salah satu manfaat berorganisasi di Mapala pada 

dunia pekerjaan itu pembentukan karakter yang kuat dan tahan banting ketika 

meraih sesuatu yang berbentuk target”. 

 Selama ini banyak pihak yang menganggap sebelah mata para aktivis 

mapala dengan menganggap mereka hanya hura-hura, kumuh, dan mencari 

kesenangan semata tetapi ternyata anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar, 

diantara para aktivis mapala tidak sedikit dari mereka yang berprestasi di bidang 

akademiknya. Hal ini dibuktikan dengan survei yang dilakukan oleh peneliti  

kepada para aktivis mapala di lingkup Universitas Muhammadiyah Surakarta 
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yaitu sebanyak 11 orang (45,83%) dari 24 aktivis mapala memiliki IPK 3,00 

hingga 3,70 dan 54,17% nya atau 13 dari 24 aktivis mapala memiliki IPK 2,30 

hingga 2,99. Dan seluruh subjek atau 24 aktivis tersebut memiliki gambaran 

mengenai pekerjaan yang mereka inginkan di masa depan.  

Selain itu peneliti juga melakukan survei terhadap anggota mapala yang 

telah lulus kuliah yaitu, 16 orang  (59,25%) dari 27 orang bekerja sesuai studi 

yang 4 diantaranya menjabat staf kemendagri, Humas kabupaten, dan kepala dinas 

pendidikan kabupaten. Dan lainnya yaitu 11 orang (40,75%) dari 27 orang bekerja 

sebagai wirausaha. 

Harapan positif tentunya merupakan hal yang penting bagi mahasiswa 

pecinta alam untuk merancang kehidupannya kelak. Selain harapan positif, 

keyakinan yang optimis tentang kemampuannya sendiri menjadi dasar untuk 

membantu mereka mencapai keinginannya (Horvath, 2016). Berdasarkan hal 

tersebut dibutuhkan adanya sebuah dukungan dari lingkungan dalam hal ini 

adalah lingkungan organisasi pecinta alam dan dari lingkungan organisasi itulah 

akan lahir pengalaman-pengalaman organisasi berupa kemampuan (skill) dan 

keterampilan (softskill) yang amat berguna pada dunia pekerjaan. Dengan begitu 

hasil survey Iskandar yang mengatakan bahwa hingga saat ini, lulusan perguruan 

tinggi (PT) belum memiliki orientasi yang jelas dan tidak mampu bersaing dalam 

persaingan global (Marliani, 2013)  akan berkurang atau terminimalisir. Karena 

dengan berorganisasi seseorang akan terbiasa bekerja sama dengan orang lain 

(work as a team), memiliki jiwa kepemimpinan (work as a leader), dan terbiasa 



8 

 

 
 

bekerja dengan manajemen (work with management), yang mana kemampuan 

tersebut amatlah sangat dibutuhkan dalam dunia kerja (Hangga, 2015). 

 Menurut apa yang diuraikan tersebut di atas, timbul pertanyaan bagaimana 

orientasi masa depan pekerjaan seorang Mapala. Disatu sisi dia seorang sarjana 

yang memiliki orientasi pekerjaan tertentu, tetapi disisi lain dia adalah seorang 

Mapala yang dididik untuk mampu dan bisa survive dalam kondisi apapun. 

 Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang “Orientasi Masa Depan Bidang Pekerjaan Aktivis Mapala” sehingga 

dapat dibuat sebuah rumusan masalah Bagaimana Orientasi Masa Depan Bidang 

Pekerjaan Aktivis Mapala? 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

Orientasi Masa Depan Bidang Pekerjaan Aktivis Mapala. 

C. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Bagi ketua umum organisasi mapala 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai persepsi seorang 

mahasiswa pecinta alam terhadap orientasi masa depannya di bidang pekerjaan, 

sehingga peran ketua umum beserta pengurus mapala dibutuhkan salah satunya 

dengan membuat program ataupun iklim organisasi yang dapat membantu, 

mengarahkan dan mewujudkannya. 

2. Bagi mahasiswa 
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Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang orientasi masa 

depan bidang pekerjaan seorang mapala sehingga mahasiswa pada umumnya 

mampu mengerti dan lebih positif dalam sudut pandang memandang dan menilai 

aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh aktivis Mapala. 

3. Bagi peneliti lain 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat  memperdalam dan 

mengembangkan pemahaman mengenai orientasi masa depan bidang pekerjaan 

aktivis Mapala serta dapat dijadikan referensi penelitian yang akan datang dengan 

topik permasalahan yang sama.  

  




