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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Analisis Situasi  

Sejak awal Maret 2020, pelaksanaan perkuliahan di Universitas 

Tarumanagara dan juga universitas-universitas lainnya dilaksanakan secara 

daring. Untuk mahasiswa dan mahasiswi yang baru saja masuk di semester 

ganjil 2019 / 2020 maka pengalaman pelaksanaan perkuliahan secara tatap 

muka (luring) hanya berlangsung selama satu semester, sedangkan 

pelaksanaan semester berikutnya hanya mengalami pelaksanaan 

pembelajaran secara luring selama kurang dari satu bulan saja.  

Sebagai mahasiswa dan mahasiswi baru yang belum fasih dalam dunia 

perkuliahan, maka diperlukan sebuah cara agar mahasiswa-mahasiswi baru 

ini tetap melalui proses perkenalan dengan kampusnya walaupun secara 

daring.  

Pengalaman ruang secara fisik akan sulit didapatkan, namun pengenalan 

secara non fisik mengenai kampus tempatnya mengenyam pendidikan 

dirasakan dapat membantu proses pengenalan terhadap institusi pendidikan 

yang baru saja dimasukinya. Semangat belajar dari mahasiswa-mahasiswi 

baru merupakan sebuah hal yang harus dipupuk sejak dini, sehingga 

atmosfer perkuliahan tidak hilang apapun bentuk proses pembelajarannya 

baik luring maupun daring.  

 

B. Masalah Mitra dan Solusinya 

Universitas Tarumanagara merupakan salah satu universitas yang bergengsi 

di wilayah Jakarta. Perubahan ekstrim cara pembelajaran yang tadinya 

bersifat luring menjadi daring menuntut adaptasi yang tidak mudah. 

Perubahan-perubahan yang sifatnya mayor hingga perubahan-perubahan 

minor yang terjadi dengan signifikan. Bagi mahasiswa dan mahasiswi baru, 

pengenalan terhadap tempat yang baru harus mengalami perubahan yang 

juga tidak mudah. Pihak universitas harus menjembatani agar proses 

pengenalan yang seharusnya terjadi secara luring di kampus, kini harus 

berubah menjadi daring yang sifatnya virtual dan tidak langsung.  

 



 

Publikasi menggunakan media sosial saat ini cukup efektif dilakukan. 

Proses pengenalan mahasiswa mahasiswi baru terhadap lingkungan barunya 

juga dapat dilaksanakan secara efektif menggunakan media sosial. Konten 

yang dirasakan efektif yang dapat memberikan rasa kebanggaan sebagai 

mahasiswa mahasiswi baru pada tempat yang baru adalah publikasi karya-

karya yang telah dilakukan oleh mahasiswa mahasiswi senior yang telah 

lebih dahulu masuk. Salah satu karya-karya yang dianggap dapat mewakili 

adalah karya sayembara. Maka, apresiasi karya sayembara yang pernah 

diikuti oleh mahasiswa diharapkan dapat menjadi solusi terhadap proses 

pengenalan untuk mahasiswa mahasiswi baru yang ada pada lingkup 

Universitas Tarumanagara, khususnya prodi Arsitektur. Karya arsitektur 

yang melahirkan produk visual, dapat diapresiasi secara langsung. Hal ini 

akan membawa beberapa manfaat, antara lain: 

1. Memberikan apresiasi terhadap mahasiswa mahasiswi program studi 

arsitektur yang berkarya dari jalur sayembara 

2. Memberikan inspirasi sekaligus semangat kepada mahasiswa mahasiswi 

lain untuk juga berkarya dan berani bersayembara 

3. Mempublikasikan karya mahasiswa mahasiswi Universitas 

Tarumanagara agar lebih dikenal di dunia luar, tidak hanya di kampus 

saja. 

Apresiasi karya mahasiswa merupakan sebuah solusi yang efektif dan 

menyeluruh untuk dapat membantu mahasiswa mahasiswi baru mengenal 

kampusnya, sekaligus memberikan apresiasi kepada mahasiswa mahasiswi 

berprestasi dan juga memberikan semangat untuk berkarya. Kegiatan yang 

akan dilakukan secara daring ini juga akan lebih memperkenalkan Program 

Studi Arsitektur Universitas Tarumanagara melalui pameran karya di sosial 

media.  

 

 

 

 

 

 

 



BAB 2 

PELAKSANAAN 

 

 

A. Deskripsi Kegiatan 

 Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh Galeri Lawang, yang dikepalai 

oleh ketua pelaksana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat. Galeri 

Lawang sendiri merupakan sebuah tempat yang mewadahi kegiatan 

mahasiswa program studi Arsitektur Universitas Tarumanagara. Dalam 

pelaksanaan kegiatannya dibantu oleh IMARTA yang terdiri dari 

mahasiswa mahasiswi program studi Arsitektur Universitas Tarumanagara. 

Dalam situasi pandemi yang menuntut semua kegiatan berlangsung secara 

daring, Galeri Lawang memposisikan diri sebagai pengorganisir kegiatan 

dan selalu dibantu oleh IMARTA yang mengalokasikan 5 orang anggotanya 

untuk mengelola Galeri Lawang.  

Semenjak seluruh kegiatan berjalan dengan daring, selain mewadahi 

beberapa kegiatan IMARTA yang berlangsung secara virtual, Galeri 

Lawang memfokuskan diri sebagai jembatan mahasiswa-mahasiswi baru 

untuk lebih mengenal kampusnya dan aktivitas yang ada di dalamnya, salah 

satunya adalah dengan pelaksanaan Apresiasi Sayembara.  

 

B. Metode Pelaksanaan 

Apresiasi Sayembara ini dilakukan dengan terlebih dahulu membuka 

formulir pendaftaran dalam bentuk google form. Mahasiswa yang berminat 

untuk menampilkan karyanya untuk dipublikasikan pada media sosial 

Instagram, harus terlebih dahulu mengisi form sebagai bagian dari 

persyaratan dan menyatakan kesediaannya untuk dipublikasukan karyanya 

dengan format yang telah ditentukan. Bentukan form yang disebar adalah 

seperti berikut di bawah ini: 

     



   

 
Sumber: Google Form pada laman bit.ly/ApresiasiIMARTA 

 

Setelah proses pengisian formulir selesai, maka selanjutnya adalah pemilihan 

karya untuk ditampilkan pada akun Instagram Galeri Lawang. Pada dasarnya 

semua dapat ditampilkan, kecuali terdapat permasalahan teknis yaitu format 

gambar tidak sesuai.  

Peserta yang karyanya akan ditampilkan pada Apresiasi Sayembara akan 

ditampilkan dalam format yang sesuai dengan tampilan feed instagram yaitu 

setara 1080 x 1080 pixel. Visualisasi berupa panel dengan susunan kata dan 

layout menarik sehingga dapat terlihat sebagai pameran bagi pengikut maupun 

non pengikut akun Instagram @galeri_lawang_untar yang hanya sekadar 

datang mengunjungi secara virtual.  

Apresiasi Sayembara ini merupakan metode daring dari bentukan pameran 

yang idealnya dilaksanakan secara luring di lokasi Galeri Lawang, Gedung L 

Lantai 8, Kampus 1 Universitas Tarumanagara di mana seharusnya pengunjung  

dapat melihat secara langsung karya-karya mahasiswa dan mahasiswi program 

studi arsitektur yang mengikuti sayembara-sayembara.  

Mulai 22 Juni 2020, karya mahasiswa mahasiswi yang telah mengikuti 

sayembara dan mendaftarkan diri dengan mengisi formulir google form 

ditampilkan karyanya pada akun instagram Galeri Lawang. Dengan demikian, 

para pengunjung akun Instagram Galeri Lawang dapat menikmati karya-karya 



mahasiswa dan mahasiswi Universitas Tarumanagara sekaligus memberikan 

apresiasi langsung dengan menekan tombol like dan memberikan komentar. Di 

bulan Oktober 2020, dilaksanakan kembali Apresiasi Sayembara dengan 

menampilkan karya yang berbeda. Beberapa karya yang ditampilkan pada akun 

Instagram Galeri Lawang pada Apresiasi Sayembara edisi Oktober 2020 adalah 

sebagai berikut: 

 

   
 

 

   
 

Sumber: Akun Instagram @galeri_lawang_untar 

 

 

 

 

 

 



BAB 3 

PENUTUP 

 

Apresiasi Sayembara merupakan sebuah kegiatan yang ditujukan untuk 

membantu proses pengenalan mahasiswa baru program studi Arsitektur 

terhadap lingkungan kampusnya yang terkendala situasi pandemi. Kegiatan 

belajar mengajar secara daring membuat proses pengenalan terhadap kampus 

baru harus diadaptasi dengan cepat. Program Apresiasi Sayembara ini ditujukan 

sebagai kegiatan yang bermanfaat dengan akibat yang positif, selain dapat 

memberikan gambaran mengenai kegiatan di kampus bagi mahasiswa 

mahasiswi baru, juga dapat berfungsi sebagai wadah unjuk prestasi yang 

diharapkan memberikan semangat berkarya bagi mahasiswa mahasiswi baru 

pada khususnya dan juga masyarakat Universitas Tarumanagara pada 

umumnya. Selain itu, karena dilaksanakan pada media sosial, diharapkan juga 

masyarakat umum dapat menikmati dan mengapresiasi prestasi dan kegiatan 

mahasiswa program studi Arsitektur Universitas Tarumanagara.  

Demikianlah Apresiasi Sayembara sebagai salah satu bentuk Pengabdian 

Kepada Masyarakat yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2020 kelanjutan 

setelah pelaksanaan di Juni 2020. 

 

Lampiran: 

 

 
Sumber: Akun Instagram @galeri_lawang_untar 


