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KKN & KKL FISIP
BBenderaSemin
ar
KKNM (Kuliah Kerja Nyata Mahasiswa) dan KKL (Kuliah Kerja
Lapangan); merupakan sarana pembelajaran bagi para
mahasiswa dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di
bangku kuliah untuk dapat diterapkan di lingkungan
masyarakat. Demikian awal sambutan Rektor Unnur yang
dibacakan Wakil Rektor II dalam melepas 101 orang mahasiwa
Administrasi Negara yang akan mengikuti kegiatan KKNM dan
83 orang mahasiswa Administrasi bisnis yang akan mengikuti
kegiatan KKL di gedung M. Shodik, Kampus II Unnur, Sulaeman
Bandung. Kegiatan KKNM diselenggarakan di beberapa
kelurahan di wilayah Kabupaten Bandung, sedang KKL
disekitar 20 (dua puluh) perusahaan di wilayah Kabupaten
Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi dan
Kota/Kabupaten Sukabumi.
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Lebih lanjut Rektor berharap bahwa pada diri seorang
mahasiswa pada dasarnya adalah seorang “change agent”
atau agen pembawa perubahan kearah yang positif bagi
bangsa dan Negara khususnya dalam aspek pembangunan
masyarakat.
Semoga harapan kegiatan KKNM dan KKL ini dapat berjalan
dengan lancar dan selamat serta mahasiswa memperoleh hasil
yang dapat mendukung kegiatan belajar mengajar lebih
lanjut.
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Sarana Kampus

Pada masa-masa liburan mahasiswa kampus I Unnur terlihat agak lengang, hanya nampak
beberapa mahasiswa yang melakukan kegiatan semester pendek dan beberapa mahasiswa
senior yang dengan aktif melakukan bimbingan tugas akhirnya dengan para dosen
pembimbingnya. Ada pula beberapa mahasiswa akhir melakukan prasidang dan sidang dalam
rangka kegiatan persiapan yudisium dan wisuda tahun 2016. Wisuda tahun 2016 direncanakan
akan dilaksanakan di bulan November 2016.
Dalam kondisi seperti ini dimanfaatkan oleh pihak pengelola Unnur untuk bebenah diri baik
bebenah ruang kelas maupun fasilitas kampus lainnya. Misalnya Fakultas Teknik melakukan
rehabilitasi beberapa ruang kelas dan fasilitas lainnya. Demikian juga beberapa kelas dan
fasilitas lain di Fakultas Ekonomi dan FIKI melakukan pengecatan di beberapa ruang kelas dan
kantin yang dianggap kurang layak.
Semoga kegiatan perbaikan fasilitas ini dapat meningkatkan gairah belajar bagi para
mahasiswa di Tahun Akademik 2016/2017.

Makna Customer Service
Customer Service (CS) merupakan strategi memberikan layanan yang berarti kepada
pelanggan. CS dapat berarti berbeda bagi setiap orang. CS yang paling bawah berarti
memberikan sesuatu yang bukan hak pelanggan, tetapi perusahaan memberikannya sebagai
hadiah.
Banyak perusahaan mengartikan CS sebagai sebuah pekerjaan ekstra di luar pekerjaan yang
menjadi hak pelanggan, sehinggga tidak jarang perusahaan memberikan layanan seperti pijat
refleksi untuk nasabah prioritas di perbankan, layanan mencarikan tiket pesawat, dan lainlain. Ini yang disebut CS dengan tingkat yang paling rendah. Pada tingkat yang lebih tinggi, CS
lebih memfokuskan pada proses, dimana setiap detil transaksi yang terjadi di dalam aliran
proses diperhatikan, ditetapkan, dan dijaga kualitasnya. Pada tingkat ini mungkin saja terjadi
complain handling, service recovery jika terjadi kegagalan di dalam mengerjakan layanan.
Pada tingkat tertinggi, CS bertujuan memberikan hal yang lebih daripada yang diharapkan
pelanggan, yang memang merupakan kebutuhan mereka. Pada tingkat inilah terbentuk
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customer value yang inovatif. Disini benar-benar diperhatikan apa yang membuat pelanggan
memberikan nilai tinggi terhadap proposisi yang ditawarkan perusahaan.
Perbedaan perusahaaan yang melakukan CS dengan yang tidak terletak pada bagaimana cara
mereka memperlakukan pelanggan, cara mereka mengerjakan pekerjaan untuk pelanggan di
mata rantai key customer related process. Maka, pekerjaan dalam mata rantai pelayanan
utama pelanggan yang dilakukan secara lebih cepat dan lebih akurat akan memberikan nilai
tinggi di mata pelanggan.
CS berbeda dengan Customer Care. Jika CS menitik beratkan pada cara penyedia
memperlakukan pelanggan yang terlibat sebagai input di dalam key customer related process,
maka customer care lebih menitik beratkan pada hal-hal di luar standar kualitas yang harus
dikerjakan di dalam proses tersebut. Customer Care merupakan layanan yang lebih
mempedulikan kebutuhan dan keinginan pelanggan untuk dihormati, dihargai, dan dicarikan
solusi atas kebutuhannya, yang belum dapat dipenuhi dalam key customer related process.
Customer Care bersifat lebih luas dan personal dibanding CS.
Dengan uraian singkat di atas; pertanyaan kembali ke kita. Apakah kita saat ini melakukan
Customer Service atau Customer Care? Apabila kita melakukan Customer Service; pada level
mana yang saat ini sedang kita lakukan. Semoga Bermanfaat bagi kita untuk melakukan
inovasi dalam memberikan layanan kepada pelanggan atau mahasiswa Unnur yang kita cintai
dan kita banggakan!
WARNASARI

Bertukar Kartu Nama
Bertukar kartu nama dalam situasi bisnis dapat berpengaruh terhadap hubungan kerja
selanjutnya. Bila anda tiba di kantor seseorang, yang pertama Anda lakukan pastilah berjabat
tangan yang dilanjutkan dengan bertukar kartu nama. Sampaikan kartu nama anda secara
langsung dengan tangan kanan anda. Demi sopan santun, kartu nama yang anda terima jangan
segera dimasukkan ke dalam saku, dompet atau card holder. Bacalah sejenak dan ajukan
sedikit pertanyaaan berkaitan dengan perusahaan atau jabatan rekan tersebut. Sebagai
ungkapan terima kasih, kartu nama bisa diletakkan di atas meja (jika ada) hingga pertemuan
selesai.
Arti Sebuah Senyuman
1.
2.
3.
4.
5.

Apa artinya senyuman seorang Security tanpa senyuman seorang Customer Service.
Apalah artinya senyuman seorang Sales tanpa senyuman seorang kolektor dan GA Staf.
Apa artinya senyuman para karyawan front office tanpa senyuman karyawan back office.
Apa artinya senyuman para manajer tanpa senyuman para karyawannya.
Apa artinya memberikan senyuman kepada pelanggan kita, karena tersenyum adalah
bagian dari “pelayanan prima kita”.
Untuk itu mulailah sekarang, berikan senyuman tulus kepada rekan kerja, bawahan,
atasan, dan terutama pelanggan agar bisnis berjalan dengan lancar.
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