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KEPEMIMPINAN YANG TRANSFORMATIF  

(TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP) 
 

1. Latar belakang 

      Sejarah umat manusia menunjukkan bahwa kehadiran pemimpin bagaikan 

timbul tenggelam. Masyarakat tertentu kadang dipimpin oleh pemimpin besar 

tetapi kadang bertahun-tahun bahkan berabad-abad kehilangan kepemimpinan 

sehingga ‘dijajah’ penduduk atau bangsa lain. Pada aras lebih sempit organisasi 

menghadapi hal serupa, ketiadaan pemimpin mengharuskan organisasi tertentu 

ditutup selamanya atau dijual atau diberikan pengelolaannya kepada pihak lain.  

      Sejalan dengan kenyataan tersebut, disadari bahwa baik pada aras lembaga 

kemahasiswaan (LK), fakultas, universitas maupun pada aras gereja, masyarakat 

bahkan pada aras bangsa, pada saat-saat tertentu mengalami krisis kepemimpinan. 

Mengurangi ketidak pastian seperti ini, Universitas Kristen Satya Wacana sebagai 

lembaga pendidikan, seperti tertuang pada visi-nya yakni “Menjadi Universitas 

Magistroum et scholarium untuk pembentukan minoritas yang berdaya cipta 

(creative minority) bagi pembangunan dan pembaharuan masyarakat dan negara 

Indonesia” (Statuta 2000 Pasal 7 ayat 2) dan “Menjadi pembina kepemimpinan 

untuk berbagai jabatan dalam masyarakat (termasuk gereja) yang sedang 

membangun” (Statuta 2000 Pasal 7 ayat 3), merasa bertanggung jawab dan 

mengambil inisiatif untuk secara aktif mempersiapkan calon-calon pemimpin 

pada berbagai aras tersebut. Dan oleh karena itu, Universitas Kristen Satya 

Wacana (UKSW) merancang suatu program pelatihan kepemimpinan yang 

disebut sebagai “KEPEMIMPINAN YANG TRANSFORMATIF/TRANSFORM-

ATIONAL LEADERSHIP” (Bass, 1985). Sengaja dipilih kepemimpinan yang 

transformatif karena pemimpin membuat pengikut lebih mengutamakan penting-

nya nilai kerja dan bersedia mengorbankan minat pribadi demi kepentingan 

organisasi, pemimpin mengembangkan keterampilan dan keyakinan pengikut 

untuk mempersiapkan mereka mengambil tanggung jawab lebih besar dalam 

memberdayakan organisasi, pemimpin mendorong dan membantu pengikut bila 

diperlukan untuk memelihara keantusiasan dan berupaya sekuat tenaga apabila 

menghadapi hambatan atau kesulitan, dan oleh karena itu pengikut menjadi 

percaya dan menaruh hormat kepada pemimpin serta lebih termotivasi melakukan 

setiap kegiatan untuk mewujudkan tujuan organisasi (Yukl, 2002, p.267).  

      Disamping alasan di atas, pelatihan ini dinamai Transformational Leadership 

Training Program (TLTP) karena peserta yang mengikuti program ini diharapkan 

menjadi pemimpin yang kreatif dan menjadi berkat bagi lingkungan, karena yang 

bersangkutan bercirikan: idealized influence, individualized consideration, 

inspirational motivation, intelectual stimulation, professional manager, change 

agent, strategist, strategic-decision maker, innovator, dan collaborator (Bass, 

1996; Pearce & Robinson, 2005). 

      Untuk keperluan tersebut dirancang suatu kurikulum berikut silabus yang 

walau belum sempurna namun sudah dapat dipergunakan oleh pelatih/tutor/ 

fasilitator/nara sumber di masa datang.  
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2. Tujuan pelatihan 

Adapun tujuan dari TLTP ini adalah mempersiapkan mahasiswa untuk: 

2.1. Memiliki kemampuan memimpin diri sendiri dan memimpin kelompok. 

2.2. Menjadi pemimpin dari berbagai kegiatan kampus dan menjadi pemimpin 

lembaga kemahasiswaan (LK) baik pada aras fakultas maupun pada aras 

universitas. 

2.3. Mempersiapkan generasi muda Indonesia menjadi pelayan dan pemimpin 

bangsa yang menjadi berkat baik pada aras organisasi di mana yang 

bersangkutan bekerja, pada aras lokal, regional, nasional bahkan global.   

 

3. Kerangka berpikir 

      Disadari bahwa setiap orang memiliki kebiasaan, perilaku, keterampilan dan 

kompetensi tertentu yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman yang 

bersangkutan, yang berakar pada kecerdasan, sifat, kepribadian, tujuan, minat dan 

niali-nilai yang dianut seseorang (Hughes, Ginnet dan Curpy, 2002) sebagaimana 

digambarkan pada gambar 1.  

Gambar 1. Kaitan nilai dengan perilaku (Hughes, Ginnet, Curpy, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tidak sedikit jumlah orang yang memiliki kebiasaan, perilaku, keterampilan 

dan kompetensi yang tidak relevan dengan kehidupan setiap hari dan bahkan tidak 

terarah sehingga yang bersangkutan tidak mampu memimpin diri sendiri. Oleh 

karena itu, strategi yang ditempuh selama proses pelatihan dengan model TLTP 

ialah mengubah kebiasaan, perilaku, keterampilan dan kompetensi tersebut 

melalui pelatihan dengan cara mengubah pengetahuan dan pengalaman yang 

bersangkutan, mengubah kecerdasan, sifat, kepribadian, minat, tujuan pribadi dan 

nilai-nilai yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan menjadi pemimpin dan 

pribadi yang berkarakter, kreatif dan memiliki jejaring (network) yang dapat 

mempengaruhi banyak orang di sekitarnya. Melalui cara ini, yang bersangkutan 

menjadi orang yang sanggup memimpin diri sendiri (leading self), sanggup 

memimpin orang lain (leading others), sanggup memimpin organisasi (leading 

organization) dan sanggup memimpin masyarakat (leading society) di sekitarnya 

(Lihat gambar 2). Hasil akhir yang diharapkan dari proses seperti ini adalah 

pemimpin yang walau jumlahnya terbatas tetapi kreatif (creative minority) yang 

menjadi berkat dengan cirri-ciri seperti dingkapkan di atas. Adapun masukan 

(input) dalam model TLTP ini adalah fasilitator, fasilitas, kurikulum dan silabus 

serta calon pemimpin. 
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Gambar 2. Model Transformational Leadership Training Program 



http://slamethdotkom.wordpress.com   slamethdotkom@yahoo.com

 4

4. Kurikulum 

      Sesuai tahapan pelatihan seperti diuraikan di bawah (butir 6), maka kurikulum 

disusun sedemikian rupa sehingga jelas kaitan suatu materi tertentu terhadap 

materi lain dalam upaya mengubah kebiasaan/perilaku calon pemimpin menjadi 

kebiasaan/perilaku yang baik dan kondusif untuk mengubah atau mempengaruhi 

orang lain di sekitarnya. Adapun pendekatan yang digunakan adalah aktif, kreatif 

dan partisipatif. Berbagai kebiasaan yang perlu dipertahankan dan yang perlu 

ditingkatkan serta kebiasaan-kebiasaan yang perlu diubah diringkaskan pada 

Lampiran 1.1, dan kaitan materi pelatihan dengan berbagai kebiasaan/perilaku 

hidup calon pemimpin yang mau diubah diringkaskan pada tabel Lampiran 1.2. 

      Berdasarkan kaitan kebiasaan dengan keterampilan dan materi pelatihan yang 

diperlukan, serta berdasarkan tahapan pelatihan seperti pada butir 6, maka disusun 

kurikulum sebagai berikut (Alternatif I): 
 

4.1. Materi Pelatihan Kepemimpinan Dasar: 14 jam 

Basic Leadership Training: Leading self 

No. Sandi Nama Materi Pelatihan Waktu  

TL–101  Siapa aku? 2 jam 

TL–102 Kreativitas 2 jam 

TL–103 Integritas dan komitmen  2 jam 

TL–104 Proaktif 2 jam 

TL–105 Prioritas  2 jam 

TL–106 Visi-misi pribadi 2 jam 

TL–107 Visi-misi UKSW 2 jam 

 Total waktu yang diperlukan 14 jam 

 

 

4.2. Materi Pelatihan Kepemimpinan Menengah: 23 jam 

Intermediate and Student Executive Leadership Training:  

Leading others and organization 

No. Sandi Nama Materi Pelatihan Waktu Kategori 

TL–201 Manajemen Organisasi (POAC, SWOT, 

PPBS)  

5 jam L. Organ 

TL–202 SPPM 2 jam L. Organ 

TL–203 KUKM  3 jam L. Organ 

TL–204 Strategi kepanitiaan dan penyusunan propsal  4 jam L. Organ 

TL–205 Mekanisme keuangan LK  2 jam L. Organ 

TL–206 Conducting meeting  3 jam L. Organ 

TL–207 Team building  4 jam L. Others 

 Total waktu yang diperlukan 23 jam  
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4.3. Materi Pelatihan Kepemimpinan Menengah: 24 jam 

Intermediate and Student Executive Leadership Training:  

Leading others and organization 

No. Sandi Nama Materi Pelatihan Waktu Kategori 

TL–301 Gerakan Mahasiswa   2 jam L. Organ 

TL–302 Daignosing performance problem 2 jam L. Organ 

TL–303 Problem solving and decision making  3 jam L. Others 

TL–304 Manajemen konflik dan negosiasi 3 jam L. Others 

TL–305 Coaching 2 jam L. Organ 

TL–306 Pemberdayaan  2 jam L. Organ 

TL–307 Kebiasaan menang-menang  2,5 jam L. Organ 

TL–308 Kebiasaan mendengarkan 2,5 jam L. Others 

TL–309 Kebiasaan bersinergi 2,5 jam L. Others 

TL–310 Basic skill dan credibility 2,5 jam L. Others 

 Total waktu yang diperlukan 24 jam  

 

 

4.4. Materi Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan: 24 jam 

Advanced Leadership Training: Leading Society 

No. Sandi Nama Materi Pelatihan Waktu  

TL–401 Menjadi idola dan figure publik 2 jam 

TL–402 Analisis sosial dan community development 3,5 jam 

TL–403 Entrepreneurship (event organizer)  dan mawas diri 3,5 jam 

TL–404 Pelayanan publik 3,5 jam 

TL–405 Kapita selekta 3,5 jam 

TL–406 Hak dan kewajiban warga negara 2 jam 

TL–407 Menjadi umat beragama yang baik 2 jam 

TL–408 Etika bergaul 2 jam 

TL–409 Pendelegasian 2 jam 

 Total waktu yang diperlukan 24 jam 

 

      Kurikulum Alternatif II (dua), hanya tiga tahap, yaitu prakuliah atau basic 

leadership training (leading self), intermediate leaderhip training (leading others 

and leading organization) dan advance leadership training (leading society). 

Seluruh materi berkaitan dengan organisasi lembaga kemahasiswaan dikeluarkan 

dari tahap intermediate. Ketiga tahap ini diwajibakan bagi seluruh mahasiswa 

UKSW. Bagi mahasiswa yang mendapat beasiswa dan bagi mahasiswa yang me-

miliki keinginan aktif dalam kepanitiaan dan ingin menjadi funsionaris lembaga 

kemahasiswaan (LK) baik di tingkat Fakultas maupun Universitas, diwajibkan 

mengikuti student executive leadership training, dengan materi sebagaimana 

diringkaskan pada tabel  berikut: 
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Student Executive Leadership Training 

  

No. Sandi Nama Materi Pelatihan Waktu  

TL–202 SPPM 2 jam 

TL–203 KUKM  3 jam 

TL–205 Mekanisme keuangan LK  2 jam 

TL–301 Gerakan Mahasiswa   2 jam 

TL-410 Menghadapi situasi politik Bangsa yang tidak menentu 3 jam 

 Total waktu yang diperlukan 12 jam 

 

5. Silabus 

      Silabus merupakan pedoman bagi pelatih/fasilitator/nara sumber, mencakup 

tujuan pembelajaran setiap pokok bahasan, materi, interaksi dan tugas-tugas yang 

perlu diikuti peserta, metode dan waktu yang diperlukan. Sesuai urutan penomor-

an materi pelatihan sebagaimana diuraikan pada butir 4, maka silabus TLTP di-

sertakan seperti pada Lampiran II. 

 

6. Manajemen Penyelenggaraan 

      Manajemen penyelenggaraan TLTP mencakup target/peserta, tahapan TLTP, 

kepanitiaan yang mengorganisir pelaksanaan TLTP, waktu dan tempat pelaksana-

an TLTP dan anggaran TLTP. Berikut uraian tentang berbagai aspek manajemen 

penyelengaraan tersebut.  

       

6.1. Target (peserta) 

       Peserta pelatihan ini terdiri dari tiga kategori, yaitu: (a) seluruh mahasiswa 

UKSW melalui fakultas masing-masing, (b) mahasiswa UKSW yang diharapkan 

menjadi pemimpin LK baik pada aras fakultas maupun pada aras universitas, dan 

(c) mahasiswa dan generasi muda Indonesia yang bersedia dan menyediakan diri 

mengambil tanggung jawab kepemimpinan bangsa dan masyarakat di masa men-

datang di mana pun yang bersangkutan ditempatkan. Jumlah peserta untuk setiap 

pelatihan adalah 40 hingga 50 orang. 

  

     6.2. Tahapan pelatihan 

       Berdasarkan kerangka berpikir seperti pada butir 3 dan target peserta seperti 

diuraikan di atas, maka tahapan pelatihan dibagi menjadi empat tahap untuk 

kategori (a) dan (b), dan dibagi menjadi dua tahap untuk kategori (c). Empat tahap 

dimaksud untuk kategori (a) dan (b adalah sebagai berikut: 

Tahap 1: Pelatihan Kepemimpinan Dasar agar peserta mampu memimpin diri 

sendiri (leading self). Tahapan ini ditujukan untuk seluruh mahasiswa 

UKSW (wajib bagi seluruh mahasiswa UKSW, termasuk bagi maha-

siswa yang sudah memiliki sertifikat latihan kepemimpinan yang di-

ikuti di luar UKSW). Tahap ini diikuti sebagai materi prakuliah bagi 

mahasiswa baru UKSW.   
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Tahap 2: Pelatihan Kepemimpinan Mengah I bagi mahasiswa UKSW yang telah 

mengikuti Pelaatihan Kepemimpinan Dasar (Tahap 1.) agar peserta 

mampu memimpin orang lain (leading others) dan sekaligus mampu 

memimpin organisasi, terutama mengelola LK UKSW.  

Tahap 3: Pelatihan Kepemimpinan Menengah II bagi mahasiswa UKSW yang 

telah mengikuti pelatihan kepemimpinan mengenah I (Tahap 2) agar 

peserta mampu memimpin orang lain dan memimpin organisasi 

(leading organizations) untuk mempersiapkan pengurus LK pada aras 

fakultas dan aras universitas. Tahap 2 dan 3 diikuti mahasiswa pada 

tahun ke dua dan tahun ke tiga.  

Tahap 4: Pelatihan Kepemimpinan Lanjutan bagi mahasiswa dan generasi muda 

Indonesia yang telah mengikuti pelatihan kepemimpinan dasar I 

(Tahap 1), dan pelatihan kepemimpinan menengah I dan II (Tahap 2 

dan Tahap 3) agar peserta mampu memimpin masyarakat (leading 

society) untuk mempersiapkan pemimpin bangsa dan masyarakat di 

masa datang. Tahap ini diikuti mahasiswa pada tahun ke tiga atau ke 

empat. 

       Idealnya peserta dapat mengikuti ke empat tahap pelatihan di atas. Namun di-

mungkinkan adanya kelonggaran atau fleksibilitas kurikulum terutama apabila 

pelatihan kepempimpinan merupakan pesanan lembaga tertentu sesuai kebutuhan 

lembaga tersebut. Oleh karena itu, pelatihan untuk mahasiswa (yang tidak mem-

persiapkan diri menjadi fungsionaris LK di UKSW) dan untuk generasi muda 

Indonesia yang bersedia dan menyediakan diri mengambil tanggung jawab ke-

pemimpinan bangsa dan masyarakat di masa datang (kategori c), maka tahapan 

pelatihan dibagi menjadi dua tahap sebagai berikut: 

Tahap 1: Pelatihan dasar bagi peserta agar peserta mampu memimpin diri sendiri 

(leading self), memimpin orang lain (leading others) dan memimpin 

organisasi (leading organizations).  Tahap ini merupakan intisari tahap 

1 hingga 3 di atas setelah dikeluarkan berbagai materi yang ada kaitan 

langsung dengan kebutuhan lembaga kemahasiswaan (LK). 

Tahap 2: Pelatihan Lanjutan bagi generasi muda Indonesia agar mampu memim-

pin masyarakat (leading society). Tahap ini sama dengan tahap 4 di 

atas atau disesuaikan sesuai kebutuhan pemesan.   

 

6.3. Panitia penyelenggara 

       Panitia penyelenggara terdiri dari SC (steering committee) dan OC 

(organizing committee), dengan SK Rektor atau lembaga yang bertanggungjawab. 

SC bertanggungjawab atas mutu materi pelatihan dan OC bertanggung jawab 

menyediakan hal-hal teknis yang diperlukan atas penyelenggaraan TLTP agar 

lancar dan berhasil. Rincian untuk setiap tahap adalah sebagai berikut:  

Tahap 1: SC berasal dari WR-III (Pembinaan Kepribadian, Kecerdasan dan 

Kepemimpinan = PK3) dan masing-masing satu dosen dari setiap 

fakultas di UKSW, sedangkan OC berasal dari PK3 dan LK aras 

universitas dan fakultas. Karena akan terjadwal setiap tahun, maka OC 

lebih banyak berupa support penyelenggaraan TLTP (bukan teknis) pada 

setiap minggu (lihat butir 6.4).   
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Tahap 2: SC dan OC berasal dari LK aras fakultas.  

Tahap 3: SC dan OC berasal dari LK aras universitas.  

Tahap 4: SC berasal dari WR-III (PK3) dan OC berasal dari P3K dan LK aras 

universitas.  

    

6.4. Waktu dan tempat penyelenggaraan 

        Waktu penyelenggaraan TLTP didistribusi sedemikian rupa agar merata se-

panjang tahun, diupayakan tidak bersamaan dengan pelaksanaan test akhir 

semester/trimester, dan bertempat baik di dalam kampus (tahap 1) maupun di luar 

kampus, dengan rincian sebagai berikut: 

Tahap 1: Pada pelaksanaan Prakuliah bagi mahasiswa baru UKSW pada bulan 

Agustus setiap tahun. Bertempat di dalam kampus.  

Tahap 2: Dilaksanakan sesui program LK.  

Tahap 3: Dilaksanakan sesui program LK. 

Tahap 4: Dilaksanakan paling tidak dua (2) kali dalam setahun atau sesuai ke-

butuhan. Waktu pelaksanaan bebas sesuai pesanan. Khusus untuk ka-

tegori (a) dan (b) dilaksanakan pada bulan Januari s/d Juli, dan di-

laksanakan di luar kampus.    

 

6.5. Tutor/pelatih/fasilitator. 

       Tutor/pelatih/fasilitator adalah mereka yang telah mengikuti training for 

trainer (TOT) yang akan dipersiapkan WR-III bersama Yayasan Bina Dharma.      

 

6.6. Anggaran 

       Anggaran TLTP mencakup fasilitas, materi dan alat-alat pengajaran, tempat, 

transportasi, konsumsi dan honorarium fasilitator. Nominal untuk masing-masing 

pos tersebut dipersiapkan oleh Panitia (butir 6.3.) disesuaikan kebutuhan pada 

setiap tahun penyelenggaraan TLTP. Dana penyelenggaraan TLTP tahap 1, 2 dan 

3 dari dana pembinaan mahasiswa (lewat LK aras Fakultas dan Universitas), se-

dangkan tahap 4 dibayar sendiri oleh peserta (bukan mahasiswa) dan untuk maha-

siswa dengan subsidi dari dana pembinaan mahasiswa maksimal 50 persen.  

 

7. Penutup  

      Demikian uraian tentang model pelatihan kepemimpinan yang transformatif 

(transformational leadership training program/TLTP), yang mencakup tujuan 

pelatihan, kerangka berpikir, manajemen penyelenggaraan, kurikulum dan silabus 

pelatihan. Uraian singkat ini merupakan laporan Satuan Tugas Kepemimpinan 

Yang dibentuk Pimpinan Universitas Kristen Satya Wacana (SK Rektor UKSW 

No. 045/Kep/Rek/2/2006, yang masa kerjanya diperpanjang tiga bulan dengan SK 

Rektor UKSW No. 156/Kep/Rek/5/2006). Laporan ini dibuat ringkas namun 

sudah dapat dijadikan pedoman bagi pelaksana TLTP di tahun-tahun mendatang.  

      Tim belum merumuskan secara rinci isi setiap pokok-pokok bahasan pada 

setiap materi pelatihan, tetapi baru sampai pada identifikasi pokok-pokok bahasan 

yang relevan. Ini disengaja agar pelatih/fasiltator/nara sumber masih perlu bekerja 

mengisi pokok-pokok bahasan tersebut sesuai tujuan pembelajaran setiap materi 
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pelatihan. Hal ini penting agar materi yang disajikan untuk setiap pokok-pokok 

bahasan adalah materi terkini dan relevan bagi tuntutan zaman.  

      “Tiada gading yang tidak retak”, kata pepatah. Laporan ini pasti ada ke-

kurangan di sana sini, dan oleh karena itu perlu ditinjau setiap periode tertentu 

katakana diantara dua sampai dengan lima tahun agar sesuai kebutuhan zaman. 

      Akhir kata, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada 

semua anggota tim yang telah bekerja keras merumuskan semua materi pelatihan 

berikut silabus, yang sudah memadai sebagai pedoman bagi pelatih/fasilitator/ 

nara sumber di kemudian hari. Kami juga berterima kasih kepada Pimpinan 

Universitas yang mempercayakan tugas ini kepada kami. Semoga pikiran yang 

tertuang dalam laporan ini diberkati Tuhan dan bermanfaat serta menjadi berkat 

bagi UKSW dan bagi gereja dan bangsa. 

 

Salatiga, 24 Juli 2006/13 Februari 2007 

Tim Satgas Kepemimpinan UKSW; 

1. Prof. Dr. Kris Herawan Timotius (Pelindung)                   --------------  

2. Umbu Rauta, S.H., M.Hum (Penanggungjawab)                                 ------------- 

3. Johnson Dongoran, SE, MBA (Ketua)                               -------------- 

4. Slamet  Haryono (Sekretaris/Anggota)                                                ------------- 

5. Apriani Dorkas Rambu Atahau , SE., M.Com (Anggota)  -------------- 

6. Drs. Sem Lusi, M.Si (Anggota)                                                            ------------- 

7. Ir. John R. Lahade, M.Soc., Si. (Anggota)                         -------------- 

8. Theofransus Litaay, SH, L.L.M. (Anggota)                                        ------------- 
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Lampiran 1.1. Kebiasaan yang harus diubah adan dikembangkan 

 

SIKAP PRIBADI YANG 

HENDAK 

DITUMBUHKAN 

DALAM DIRI CALON 

PEMIMPIN 

SIKAP MENTAL YANG 

NEGATIF (MESTI 

DIATASI/ 

DIHILANGKAN) 

SIKAP MENTAL YANG 

POSITIF (PERLU 

DIKEMBANGKAN) 

PROAKTIF: 

Berani mengambil inisia-

tif dan bertanggung 

jawab atas pilihannya itu 

serta akibatnya. 

Malu, gampang curiga, 

rendah diri, tidak sabar, 

takut salah, sombong, 

pesimis (mudah me-

nyerah), dan tidak mau 

mendengarkan/egois. 

Berpola pikir mendasar 

konseptual, tidak mu-

dah terpengaruh lingku-

ngan, berinisiatif, bera-

ni (bertanggung jawab), 

dan rendah hati. 

BERPEGANG PADA 

PRINSIP:  

Memiliki nilai-nilai dasa-

riah/filsafati yang diya-

kini dan senantiasa di-

pakai sebagai dasar ber-

pijak dalam menilai ma-

salah-masalah penting 

yang muncul dan dalam 

bertindak.  

Angkuh/merasa diri sela-

lu benar, mudah menye 

rah/pesimis, menggam-

pangkan segala sesuatu 

dan berpola pikir prag-

matis 

Berpola pikir mendasar 

konseptual, tidak mu-dah 

terpengaruh lingku-ngan, 

tekun/suka menekuni se-

suatu, dan optimis.  

MENGUTAMAKAN 

PRIORITAS: 

Menghargai waktu untuk 

mengerjakan hal-hal 

yang utama, bahkan 

menciptakan peluang 

untuk pekerjaan yang 

utama. 

Malas, mudah menyerah/ 

pesimis, menggam-

pangkan segala sesuatu 

Rajin/suka bekerja, opti-

mis, ddan tekun/suka me-

nekuni sesuatu.  

WIN-WIN/‘MENANG-

MENANG’:  

Berpikir dan bertindak 

untuk kepentingan yang 

menguntungkan semua 

pihak. Keseimbangan 

antara keberanian ber-

tindak dan pertimba-

ngan akibat tindakan 

tersebut terhadap pihak 

lain maupun risiko pada 

diri sendiri. 

Malu/takut dinilai bodoh, 

gampang curiga/suka 

menghakimi, sombong/ 

angkuh, ingin selalu 

benar/egois, dan tidak 

sabar.  

Rendah hati, sabar,  pedu-

li dengan orang lain/ 

suka menolong, dan 

jujur. 

MENDENGARKAN: 

Memahami/mengerti 

persoalan dan perasaan 

Sombong/ menanggap 

rendah orang lain, 

egois/ingin selalu be-

Sabar, rendah hati, peduli 

dengan orang lain/suka 

menolong, dan jujur. 
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orang lain terlebih da-

hulu sebelum meminta 

orang lain memahami 

/mengerti persoalan diri 

sendiri.  

nar, tidak sabar, dan 

gampang curiga/suka 

menghakimi.  

BERSINERGI:  

Menghargai dan meneri-

ma perbedaan fisik, 

mental-emosional, inte-

lektual, status sosial, ras 

/etnik antara sesama un-

tuk membangun suatu 

kekuatan dengan meng-

imbangi kelemahan satu 

sama lain. 

Gampang curiga/berpola 

pikir negatif, sombong 

/menganggap rendah 

orang lain, berpola pi-

kir setereotip/etnosen-

trisme, egois/ingin se-

lalu benar, dan tidak 

sabar. 

Sabar, rendah hati, tekun/ 

suka menekuni sesuatu, 

optimis, jujur. 

ENTERPRENEUR/ 

WIRAUSAHA: 

Pantang menyerah terha-

dap rintangan maupun 

tekanan, berkemauan 

tinggi. Mampu memba-

ca  dan memanfaatkan 

peluang.   

Malas, mudah menyerah/ 

pesimis, menggampang 

kan segala sesuatu, ce-

pat puas 

Rajin, sabar, tekun, jurjur,  

optimis, berani. 

MAWAS DIRI: 

Mengendalikan diri me-

lalui refleksi/perenu-

ngan untuk pengemba-

ngan diri ke arah pri-

badi yang efektif na-

mun tetap berpegang 

teguh pada nilai-nilai 

dasar yang diyakini, 

tidak tergerus oleh arus 

pragmatisme dangkal 

dan materialistik. 

Angkuh/jumawa/ merasa 

diri benar, tidak berpen 

dirian, mudah terpenga 

ruh, menggampangkan 

segala sesuatu. 

Rendah hati, tekun, ber-

pola pikir mendasar 

konseptual. 
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Lampiran 1.2. Kaitan kebiasaan, keterampilan dan materi pelatihan 

No. Kebiasaan Keterampilan Materi/pengetahuan  

1 PROAKTIF: 

Berani mengambil 

inisiatif dan bertang-

gung jawab atas pi-

lihannya itu serta 

akibatnya. 

Learning from experience, 

communication, listening, 

providing constructive 

feedback, and building 

technical competence. 

- Basic Leadership I 

 

 

 

 

 

 

2 BERPEGANG PADA 

PRINSIP:  

Memiliki nilai-nilai 

dasariah/ filsafati 

yang diyakini dan 

senantiasa dipakai 

sebagai dasar pijak 

dalam menilai masa-

lah-masalah penting 

yang muncul dan 

dalam bertindak.  

Learning from experience, 

providing constructive 

feedback, effective stress 

management, building 

technical competence.  

Diskriminasi dan HAM. 

 

Menjadi warga negara dan 

warga jemaat yang baik dan 

bertanggung jawab 

- Basic Leadership I 

 

 

 

 

- Diskriminasi dan 

HAM  

- Hak & kewajiban 

warga negara 

- Warga gereja yang 

baik. 

3 MENGUTAMAKAN 

PRIORITAS: 

Menghargai waktu 

untuk mengerjakan 

hal-hal yang utama, 

bahkan menciptakan 

peluang untuk pe-

kerjaan yang utama. 

Learning from experience, 

providing constructive 

feedback, effective stress 

management, building 

technical competence 

 

- Basic Leadership I 

 

 

 

 

 

4 WIN-WIN 

‘MENANG-

MENANG’:  

Berpikir dan bertin-dak 

untuk kepenti-ngan 

yang mengun-

tungkan semua pi-

hak. Keseimbangan 

antara keberanian 

bertindak dan 

pertimbangan akibat 

tindakan tersebut 

terhadap pihak lain 

maupun risiko pada 

diri sendiri. 

Building relationship with 

superiors and with peers, 

setting goals, and 

punishment  

Managing conflict,  nego-

tiation, problem solving 

and decision making, team 

building for work team, 

credibility, coach-ing, and 

empowerment.  

- Basic leadership II 

 

 

 

- Advanced 

Leadership 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 MENDENGARKAN: 

Memahami/mengerti 

persoalan dan pera-

Learning from experience, 

communication, listening, 

providing constructive 

- Basic Leadership 
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saan orang lain ter-

lebih dahulu sebe-

lum meminta orang 

lain memahami/me-

ngerti persoalan diri 

sendiri.  

feedback. 

Managing conflict,  nego-

tiation, problem solving 

and decision making, team 

building for work team, 

credibility, coach-ing, and 

empowerment.  

 

- Advanced 

Leadership 

 

 

6 BERSINERGI:  

Menghargai dan me-

nerima perbedaan 

fisik, mental-emosi-

onal, intelektual, 

status sosial, ras/ 

etnik antara sesama 

untuk membangun 

suatu kekuatan de-

ngan mengimbangi 

kelemahan satu sama 

lain. 

Building relationship with 

superiors and with peers, 

and setting goals. 

Managing conflict,  nego-

tiation, problem solving 

and decision making, team 

building for work team, 

credibility, coach-ing, and 

empowerment.  

- Basic leadership II 

 

 

- Advanced 

Leadership 

 

 

 

 

 

7 ENTERPRENEUR 

WIRAUSAHA: 

Pantang menyerah 

terhadap rintangan 

maupun tekanan, 

berkemauan tinggi. 

Mampu membaca  

dan memanfaatkan 

peluang.   

Conceptual skills, creativity 

and development planning. 

Mengetahui cara mengurus 

SIM, IMB, mengurus 

sertifikat tanah, peralihan 

hak dan waris tanah, peng 

embalian hak tanah yang 

diserobot pihak lain, ijin 

mendirikan usaha atau 

koperasi, pendirian tem-pat 

ibadah dan pendirian 

Yayasan 

Memahami metode pe-

ngembangan masyarakat 

Sensitif pada perubahan 

sekitar 

- Advanced 

Leadership 

 

- Pelayanan Publik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Community deve-

lopment 

- Analisis sosial 
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8 MAWAS DIRI: 

Mengendalikan diri 

melalui refleksi/pe-

renungan untuk pe-

ngembangan diri ke 

arah pribadi yang 

efektif namun tetap 

berpegang teguh pada 

nilai-nilai da-sar yang 

diyakini, tidak 

tergerus oleh arus 

pragmatisme dangkal 

dan materi-alistik.  

Managing conflict, nego-

tiation, problem solving, 

improving creativity, di-

agnosing performance 

problems, development 

planning, and credibility. 

Tatakrama memerima tamu, 

tatakrama bertamu, tata-

krama menghadiri dan aktif 

dalam acara formal. 

Sensitif pada situasi sekitar 

 

Public Figure 

- Advanced 

Leadership 

 

 

 

 

- Etika Bergaul 

 

 

 

- Analisis Sosial 

 

- Public figure 
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Lampiran 1.3. Kaitan kebiasaan, keterampilan dan materi pelatihan 

 

No. Kebiasaan Keterampilan Materi/pengetahuan  

1 PROAKTIF: 

Berani mengambil 

inisiatif dan bertang-

gung jawab atas pi-

lihannya itu serta 

akibatnya. 

Learning from experience, 

communication, listening, 

providing constructive 

feedback, building tech-

nical competence, build-ing 

relationship with su-periors 

and peers, setting goals, 

punishment, and 

conducting meeting. 

Delegating, managing con-

flict, negosiation, pro-blem 

solving, improving 

creativity, diagnosing 

performance problems, 

team building, develop-

ment planning, credibili-ty, 

coaching, and empo-

werment. 

Conceptual,  humanistic, and 

political skill.  

Tatakrama memerima tamu, 

tatakrama bertamu, tata-

krama menghadiri dan aktif 

dalam acara formal. 

Mengelola kegiatan dan 

sensitif pada situasi sekitar 

- Basic Leadership 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Advanced 

Leadership 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Etika Bergaul 

 

 

 

- Event Organizer 

- Analisis Sosial 

 

2 BERPEGANG PADA 

PRINSIP:  

Memiliki nilai-nilai 

dasariah/ filsafati 

yang diyakini dan 

senantiasa dipakai 

sebagai dasar pijak 

dalam menilai masa-

lah-masalah penting 

yang muncul dan 

dalam bertindak.  

Learning from experience, 

assertiveness, providing 

constructive feedback, 

effective stress manage-

ment, building technical 

competence, building 

effective relationship with 

superiors and with peers, 

setting goals. 

Diskriminasi, streotipe, ra-

sial, religi dan HAM. 

Menjadi warga negara dan 

warga jemaat yang baik dan 

bertanggung jawab 

- Basic Leadership 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Kapita selekta 

 

- Hak & kewajiban 

warga negara 

- Warga gereja yang 

baik. 

3 MENGUTAMAKAN Learning from experience, - Basic Leadership 
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PRIORITAS: 

Menghargai waktu 

untuk mengerjakan 

hal-hal yang utama, 

bahkan menciptakan 

peluang untuk pe-

kerjaan yang utama. 

assertiveness, providing 

constructive feedback, 

effective stress manage-

ment, building technical 

competence, building 

effective relationship with 

superiors and with peers, 

setting goals. 

Delegating, managing 

conflict, negosiation, 

problem solving,  diagno-

sing performance pro-

blems, development plan-

ning, empowerment, con-

ceptual and political skill.  

Sensitif pada situasi sekitar 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Advanced 

Leadership 

 

 

 

 

 

- Analisis Sosial 

4 WIN-WIN 

‘MENANG-

MENANG’:  

Berpikir dan bertin-

dak untuk kepenti-

ngan yang mengun-

tungkan semua pi-

hak. Keseimbangan 

antara keberanian 

bertindak dan 

pertimbangan akibat 

tindakan tersebut 

terhadap pihak lain 

maupun risiko pada 

diri sendiri. 

Learning from experience, 

communication, listening, 

providing constructive 

feedback, building tech-

nical competence, build-ing 

relationship with superiors 

and peers, setting goals, 

and con-ducting meeting. 

Delegating, managing con-

flict, negotiation, problem 

solving, improving crea-

tivity, diagnosing per-

formance problems in 

individuals, group and 

organizations, team build-

ing for work team, team 

building at the top, 

development planning, 

credibility, coaching, and 

empowerment, concept-ual,  

humanistic, and political 

skill.  

- Basic Leadership 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Advanced 

Leadership 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  

 

5 MENDENGARKAN: 

Memahami/mengerti 

persoalan dan pera-

saan orang lain ter-

lebih dahulu sebe-

lum meminta orang 

lain memahami/me-

ngerti persoalan diri 

Learning from experience, 

communication, listening, 

providing constructive 

feedback. 

Delegating, managing con-

flict, negotiation, problem 

solving, improving crea-

tivity, diagnosing per-

- Basic Leadership 

 

 

 

- Advanced 

Leadership 
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sendiri.  formance problems in 

individuals, group and 

organizations, team build-

ing for work team, team 

building at the top, 

development planning, 

credibility, coaching, em-

powerment, conceptual,  

humanistic, and political 

skill.  

Tatakrama memerima tamu, 

tatakrama bertamu, tata-

krama menghadiri dan aktif 

dalam acara formal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Etika Bergaul 

 

 

6 BERSINERGI:  

Menghargai dan me-

nerima perbedaan 

fisik, mental-emosi-

onal, intelektual, 

status sosial, ras/ 

etnik antara sesama 

untuk membangun 

suatu kekuatan de-

ngan mengimbangi 

kelemahan satu sama 

lain. 

Learning from experience, 

communication, listening, 

providing constructive 

feedback, building tech-

nical competence, build-ing 

relationship with superiors 

and with peers, setting 

goals, and con-ducting 

meeting. 

Delegating, managing con-

flict, negotiation, problem 

solving, improving crea-

tivity, diagnosing per-

formance problems in 

individuals, group and 

organizations, team build-

ing for work team, team 

building at the top, 

development planning, 

credibility, coaching, em-

powerment, conceptual,  

humanistic, and political 

skill. 

Globalisasi dan isu kontem-

porer  

- Basic Leadership 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Advanced 

Leadership 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Globalisasi 

- Isu kontemporer 

- Stadium general 

7 ENTERPRENEUR 

WIRAUSAHA: 

Pantang menyerah 

terhadap rintangan 

maupun tekanan, 

berkemauan tinggi. 

Learning from experience, 

assertiveness, providing 

constructive feedback, 

effective stress manage-

ment, building technical 

competence, building 

- Basic Leadership 
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Mampu membaca  

dan memanfaatkan 

peluang.   

effective relationship with 

superiors and with peers, 

and setting goals. 

Conceptual skills, creativity 

and development planning. 

Mengetahui cara mengurus 

SIM, IMB, mengurus 

sertifikat tanah, peralihan 

hak dan waris tanah, peng 

embalian hak tanah yang 

diserobot pihak lain, ijin 

mendirikan usaha atau 

koperasi, pendirian tem-pat 

ibadah dan pendirian 

Yayasan 

Memahami metode pe-

ngembangan masyarakat 

Sensitif pada perubahan 

sekitar 

 

 

 

- Advanced 

Leadership 

 

- Pelayanan Publik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Community deve-

lopment 

- Analisis sosial 

8 MAWAS DIRI: 

Mengendalikan diri 

melalui refleksi/pe-

renungan untuk pe-

ngembangan diri ke 

arah pribadi yang 

efektif namun tetap 

berpegang teguh 

pada nilai-nilai da-sar 

yang diyakini, tidak 

tergerus oleh arus 

pragmatisme dangkal 

dan materi-alistik.  

Learning from experience, 

assertiveness, providing 

constructive feedback, 

effective stress manage-

ment, building technical 

competence, building 

effective relationship with 

superiors and with peers, 

and setting goals. 

Managing conflict, nego-

tiation, problem solving, 

improving creativity, di-

agnosing performance 

problems, development 

planning, and credibility. 

Tatakrama memerima tamu, 

tatakrama bertamu, tata-

krama menghadiri dan aktif 

dalam acara formal. 

Sensitif pada situasi sekitar 

- Basic Leadership 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Advanced 

Leadership 

 

 

 

 

- Etika Bergaul 

 

 

 

- Analisis Sosial 
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SILABUS MATERI PELATIHAN DASAR I 
 

 

 

“SIAPAKAH AKU?”  

(TL–101) 

 
1. Tujuan Pembelajaran Umum  

Mengembangkan sikap dan ketrampilan dalam mengenali potensi diri dan 

kelemahan diri yang menghambat pengembangan potensi diri sendiri. 

2. Tujuan Pembelajaran Khusus  

a. Peserta mampu mengenali sifat-sifat positif (kekuatan) dan sifat-sifat negatif 

(kelemahan) pada diri sendiri melalui orang lain. 

b. Peserta mampu mengenali dan memahami (menerima) keperbedaan dalam 

pelbagai cara pandang. 

c. Peserta mampu membangun sikap mental yang sehat (keterbukaan) dalam 

berhubungan dengan orang lain. 

3. Sub Pokok Bahasan 

a. ‘Cermin Diri”  

b. “Johary Windows” 

c. “Spiral pertumbuhan diri dan manajemen tanggapan”  

d. “Ciri-ciri potensi diri”  

4. Metode dan Waktu 

Metode dengan ceramah dan simulasi. Waktu : 2 Jam 

----ooo00--00ooo----  

 

 

KREATIVITAS 

(TL–102) 

 
1. Tujuan Pembelajaran Umum  

Peserta dapat menggali potensi kreativitas dalam diri peserta. 

2. Tujuan Pembelajaran Khusus  

a. Peserta mampu menggali potensi kreativitasnya. 

b. Peserta mampu menertapkan kreativitas dalam dirinya dan 

mengembangkannya. 

3. Sub Pokok Bahasan 

a. Berpikir logis atau analitis (pengembangan otak kira dan kanan) 

b. Berpikir kreatif (cara mengembangkan  kreativitas) 

4. Metode dan Waktu 

Metode dengan ceramah dan simulasi. Waktu : 2 Jam 

----ooo00--00ooo----  
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INTEGRITAS DAN KOMITMEN 

(TL–103) 

 
1. Tujuan Pembelajaran Umum  

Peserta dapat mengembangkan sikap integitas/berpegang pada prinsip. 

2. Tujuan Pembelajaran Khusus  

a. Peserta dapat memahami pentingnya integritas dan komitmen sebagai 

kekuatan seorang pemimpin. 

b. Peserta dapat membuat komitmen untuk memperbaiki kelemahan dalam 

dirinya. 

3. Sub Pokok Bahasan 

a. Integritas sebagai kekuatan (bercermin pada tokoh-tokoh dunia) 

b. Cara-cara membangun integritas 

4. Metode dan Waktu 

Metode dengan ceramah dan simulasi. Waktu : 2 Jam 

----ooo00--00ooo----  

 

 

PROAKTIF 

(TL–104) 

 
1. Tujuan Pembelajaran Umum  

Peserta dapat mengembangkan sikap, berpikir dan bertindak proaktif. 

2. Tujuan Pembelajaran Khusus  

a. Peserta mampu membedakan sikap berpikir dan bertindak secara proaktif dan 

reaktif. 

b. Peserta mampu memeperluas lingkaran pengaruhnya, dan menekan lingkaran 

kekuatiran dalam dirinya. 

3. Sub Pokok Bahasan 

c. Integritas sebagai kekuatan (bercermin pada tokoh-tokoh dunia) 

d. Cara-cara membangun integritas 

4. Metode dan Waktu 

Metode dengan ceramah dan simulasi. Waktu : 2 Jam 

----ooo00--00ooo----  
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PRIORITAS 

(TL–105) 

 
1. Tujuan Pembelajaran Umum  

Peserta dapat mengembangkan sikap mengutamakan hala yang utama dalam diri 

peserta. 

 

 

2. Tujuan Pembelajaran Khusus  

a. Peserta mampu merumuskan visi-misi dalam dirinya 

b. Peserta mampu mengenali dan menentukan mana yang menjadi hal-hal utama 

dalam mewujudkan misi pribadinya. 

c. Peserta mampu menempatkan hal-hal utama sebagai prioritas dalam jadwal 

kegiatan hariannya. 

d. Peserta mampu menjalani jadwal kegiatan harian yang telah disusunnya itu. 

3. Sub Pokok Bahasan 

a. Kebutuhan dan keinginan 

b. Dapat menempatkan berbagai kegiatan pribadi dalam diagram waktu. 

4. Metode dan Waktu 

Metode dengan ceramah dan simulasi. Waktu : 2 Jam 

----ooo00--00ooo----  

 

 

VISI-MISI PRIBADI 

(TL–106) 

 
1. Tujuan Pembelajaran Umum  

Peserta dapat mengembangkan sikap kebiasaan untuk bertindak berdasarkan visi-

misi pribadinya. 

2. Tujuan Pembelajaran Khusus  

a. Peserta dapat membuat Visi-Misi pribadi. 

b. Peserta dapat merumuskan langkah-langah yang harus dilaksanakan secara 

pribadi dalam mencapai tujuannya. 

3. Sub Pokok Bahasan 

a. Dimana aku dan kemana tujuanku? 

b. Merumuskan misi kehidupan sebagai mahasiswa 

4. Metode dan Waktu 

Materi disajikan dengan ceramah, diskusi interaktif dan simulasi dalam kelompok. 

Waktu 2 jam. 

----ooo00--00ooo---- 
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VISI-MISI UKSW 

(TL–107) 

 
1. Tujuan Pembelajaran Umum  

Peserta dapat memahami visi-misi UKSW kaitannya denga PBM dan pelatihan 

kepemimpinan. 

 

 

 

2. Tujuan Pembelajaran Khusus  

a. Peserta mempelajari Visi-Misi UKSW. 

b. Peserta dapat menyesuaikan diri untuk mengaktualisasikan visi-misi UKSW 

kaitannya dengan keterlibatanya sebagai mahasisiwa ataupun peserta 

pelatihan. 

3. Sub Pokok Bahasan 

a. UKSW dengan Visi-Misinya 

b. Aku sebagai mamasiswa dan peserta pelatihan 

4. Metode dan Waktu 

Materi disajikan dengan ceramah, diskusi interaktif dan simulasi dalam kelompok. 

Waktu 2 jam.  

----ooo00--00ooo---- 
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SILABUS MATERI PELATIHAN DASAR II 
 

 
 

MANAJEMEN ORGANISASI (POAC, PPBS, SWOT) 

(TL–201) 
 

1. Tujuan Pembelajaran Umum  

Peserta dapat memahami fungsi-fungsi organisasi seperti perencanaan, 

pengorganisasian, penyusunan dan pengawasan.   

2. Tujuan Pembelajaran Khusus  

a. Peserta dapat memahami bebeerapa pandangan tentang fungsi-fungsi 

manajemen, pentingnya perencanaan dalam organisasi  

b. Peserta dapat memahami arti dan arti pentingnya pengorganisasi dalam 

organisasi, pengawasan atau pengendalian dalam organisasi . 

c. Peserta dapat memahami arti dan arti pentingnya analisis SWOT bagi 

organisasi   

d. Peserta dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan organisasi   

e. Peserta dapat mengidentifikasi kesempatan dan ancaman bagi organisasi 

f. Peserta dapat memahami alternatif strategi yang tersedia bagi organisasi 

berdasarkan kekuatan dan kelemahan organisasi serta kesempatan yang 

tersedia bagi organisasi dan ancaman yang dihadapi organisasi dari 

lingkungannya. 

g. Perserta dapat merumuskan tujuan program secara kelas, spesifik dan realistik. 

h. Peserta dapat mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dapat dikontrol dan 

tidak dapat dikontrol dalam pencapaian tujuan tersebut. 

i. Peserta mampu mengembangkan berbagai alternatif kegiatan untuk 

pencapaian tujuan tersebut dan menentukan alternatif yang efektif. 

j. Peserta dapat menjabarkan seluruh kegiatan operasional pencapaian tujuan 

tersebut dalam item-item pembiayaan. 

3. Sub Pokok Bahasan 

a. Beberapa pandangan tentang penggolongan fungsi-fungsi manajemen 

b. Perencanaan 

c. Pengorganisasian 

d. Penyusunan 

e. Pengendalian/pengawasan 

f. Arti dan arti pentingnya Analisis ULSA (SWOT Analysis) bagi organisasi 

g. Kekuatan dan kelemahan organisasi 

h. Kesempatan bagi organisasi dan ancaman yang dihadapi organisasi 

i. Alternatif strategi yang tersedia bagi organisasi 

j. Merumuskan visi, misi dan tujuan organisasi 

4. Metode dan Waktu 

Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi. Waktu yang diperlukan adalah 5 

jam.  

----ooo00--00ooo---- 
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SKENARIO POLA PEMBINAAN MAHASISWA (SPPM) 

(TL–202) 
 

1. Tujuan Pembelajaran Umum 

Peserta dapat memahami hakikat pelaksanaan proses pendidikan di UKSW baik 

secara kurikuler maupun non kurikuler dalam rangka menciptakan profil lulusan yang 

bercirikan creative minority. 

2. Tujuan Pembelajaran Khusus 

a. Peserta dapat memahami hakikat pendidikan di Perguruan Tinggi 

b. Peserta dapat memahami alur pencapaian lulusan yang bercirikan creative 

minority dalam berbagai program yang diselenggarakan baik oleh universitas 

ataupun LK. 

c. Peserta dapat memahami masing-masing peran dari setiap unit dalam 

pencapaian lulusan tersebut.  

d. Peserta dapat memahami kelemahan-kelemahan yang ada serta tergugah untuk 

memberikan masukan dan terlibat dalam proses penyempurnaan SPPM.  

3. Sub Pokok Bahasan 

a. Sejarah dan latar belakang SPPM 

b. Konsep creative minority dalam profil lulusan 

c. LK dalam sistem UKSW 

4. Metode  dan Waktu 

Penyampaian materi ini dilakukan dengan ceramah, tanya jawab, tugas dan 

diskusi dalam kelompok. Dengan alokasi waktu 2 jam. 

----ooo00--00ooo---- 

 

 

KETENTUAN UMUM KELUARGA MAHASISWA (KUKM)  

(TL–203) 
 

1. Tujuan Pembelajaran Umum 

Peserta diharapkan memahami latarbelakang perlunya aturan (KUKM) dalam LK 

UKSW, serta dapat memahami pada tingkatan pelaksanaan. 

2. Tujuan Pembelajaran Khusus 

a. Peserta memahami latar belakang perlunya KUKM 

b. Peserta dapat membedakan aturan-aturan yang bersifat prinsipil dan yang bisa 

ditolerir. 

c. Peserta dapat memahami runtutan regenerasi kepengurusan. 

d. Peserta dapat memahami syarat, hak, kewajiban dan sanksi dalam 

menjalankan perannya baik sebagai mahasiswa ataupun  fungsionaris 

e. Peserta dapat memahami kelemahan-kelemahan yang ada pada KUKM. 

f. Peserta dapat membangun pemikiran konstruktif dalam rangka 

penyempurnaan KUKM. 

3. Sub Pokok Bahasan 

a. Sejarah dan latar belakan penyusunan KUKM 

b. Hal-hal prinsip dan penting yang diatur dalam KUKM 

c. Hak kewajiban sebagai mahasiswa dan fungsionaris 
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d. Mekanisme perekrutan dan penggatian fungsionaris 

4. Metode dan Waktu 

Penyampaian materi ini dilakukan dengan ceramah, tanya jawab, tugas dan 

diskusi dalam kelompok. Alokasi waktu 3 jam. 

----ooo00--00ooo---- 

 

STRATEGI KEPANITIAAN  

(TL–204) 
 

1. Tujuan Pembelajaran Umum 

       Peserta dapat memahami posisi kepanitiaan sebagai pengemban tanggungjawab 

untuk merealisasikan visi dan misi organisasi tersebut. 

2. Tujuan Pembelajaran Khusus 

a. Peserta dapat memahami alur pembentukan kepanitiaan 

b. Peserta dapat memahami hak, kewajiban dan sanksinya dalam sebuah 

kepanitiaan. 

c. Peserta dapat membuat suatu rencana kepanitiaan dan hal-hal pokok yang 

harus diperhatikan. 

d. Peserta dapat memahami serta melakukan administrasi persuratan dan 

proposal. 

e. Membuat Evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan.  

3. Sub Pokok Bahasan 

a. Tujuan pembentukan kepanitiaan 

b. Hak dan kewajiban panitia 

c. Persiapan perekrutan, pertemuan perdana, time schedule, proposal, tata 

tertib, surat-menyurat dan keuangan panitia. 

4. Metode dan Waktu 

Materi ini disampaikan dengan cara ceramah, tanya jawab, tugas simulasi dan 

diskusi dalam kelompok. Alokasi waktu 4 jam. 

----ooo00--00ooo---- 

 

 

MEKANISME KEUANGAN LEMBAGA KEMAHASISWAAN  

(TL–205) 
 

1. Tujuan Pembelajaran Umum 

Peserta dapat memahami mekanisme keuangan LK sehingga dapat mengelolalnya 

dalam level LK ataupun kepanitiaan. 

2. Tujuan Pembelajaran Khusus 

a. Peserta dapat memahami sumber-sumber kuangan LK 

b. Peserta dapat membuat proposal pencairan dan pertanggungjawaban keuangan 

LK 

c. Peserta dapat mengetahui jalur birokrasi  keuangan LK 

3. Sub Pokok Bahasan 

a. Alokasi keuangan LK 

b. Birokrasi pencairan dan LPJ keuangan LK 
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4. Metode dan Waktu 

Materi ini disampaikan dengan cara ceramah, tanya jawab, dan diskusi interaktif. 

Alokasi waktu 2 jam. 

----ooo00--00ooo---- 

 

 

MEMIMPIN RAPAT  

(TL–206) 
 

1. Tujuan Pembelajaran Umum 

Peserta dapat memahami hal-hal yang perlu diperhatikan dan dan berperan aktif 

dalam dalam sebuah rapat. 

2. Tujuan Pembelajaran Khusus 

a. Peserta dapat mengadakan suatu rapat, mempersiapkan dan memimpin rapat, 

membuat agenda rapat. 

b. Peserta mengetahui etika bertanya, menyanggah, interupsi dalam suatu rapat. 

c. Peserta dapat memahami kondisi peserta rapat dan mengendalikan jalannya 

rapat 

d. Peserta dapat mengembangkan gagasan, mengambil keputusan 

e. Peserta dapat mengevaluasi dan menyusun tindak lanjut dari hasil rapat. 

3. Sub Pokok Bahasan 

a. Persiapan seorang pemimpin rapat 

b. Etika saat rapat 

c. Memimpin rapat kecil 

4. Metode dan Waktu 

Materi ini disampaikan dengan cara ceramah, tanya jawab dan simulasi dalam 

kelompok. Alokasi waktu 3 jam. 

----ooo00--00ooo---- 

 

 

TEAM BUILDING  

(TL–207)   
 

1. Tujuan Pembelajaran Umum  
Peserta dapat memahami cara membangun tim kerja yang solid di dalam suatu 

organisasi. 

2. Tujuan Pembelajaran Khusus  

a. Peserta dapat memahami arti dan arti pentingnya membangun tim dalam 

organisasi 

b. Peserta dapat membedakan kelompok dengan tim, dan aneka tim di dalam 

organisasi 

c. Peserta dapat memahami dan mampu membangun tim kerja 

d. Peserta dapat memahami ramuan (building blocks) dalam membangun tim 

kerja 

e. Peserta dapat membedakan tim kerja dengan tim pimpinan teras 
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f. Peserta dapat memahami cara membangun tim pada aras pimpinan teras (at 

the TOP) organisasi 

3. Sub Pokok Bahasan 

a. Arti dan arti pentingnya tim dalam organisasi 

b. Persamaan dan perbedaan kelompok dengan aneka tim dan tim kerja 

c. Cara membangun tim kerja 

d. Berbagai hal yang diperlukan untuk membangun tim kerja 

e. Tujuan pembentukan dan arti pentingnya tim teras dalam organisasi 

f. Persamaan dan perbedaan tim kerja dengan tim pimpinan teras 

g. Cara membangun tim pimpinan teras 

4. Metode dan Waktu 

       Metode yang digunakan adalah ceramah, essai pengalaman pribadi, dan diskusi. 

Adapun waktu  yang diperlukan adalah 4 jam.     

----ooo00--00ooo---- 
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SILABUS MATERI PELATIHAN LANJUTAN  I 
 

 

 

GERAKAN MAHASISWA  

(TL–301) 
 

1. Tujuan Pembelajaran Umum 

Peserta dapat memahami sejarah gerakan mahasiswa, perkembangan hingga saat 

ini serta dapat memproyeksikan untuk memperbaiki strategi gerakan terutama melalui 

Lembaga Kemahasiswaan. 

2. Tujuan Pembelajaran Khusus 

a. Peserta dapat memahami sejarah gerakan mahasiswa. 

b. Peserta dapat mengambil benang merah kelemahan dan kelebihan pada 

masing-masing periode gerakan. 

c. Peserta dapat memahami posisi LK UKSW kaitannya dalam gerakan 

mahasiswa. 

d. Peserta dapat mengevaluasi dan membangun pemikiran-pemikiran strategis 

dalam gerakan ke depan. 

3. Sub Pokok Bahasan 

a. Sejarah gerakan mahasiswa 

b. Gerakan mahasiswa dan pengaruhnya terhadap LK UKSW 

4. Metode dan Waktu 

Penyampaian materi ini dilakukan dengan ceramah dan tanya jawab, serta 

pemberian tugas untuk berdiskusi dalam kelompok. Alokasi waktu 2 jam. 

----ooo00--00ooo---- 

 

 

DIAGNOSING PERFOMANCE PROBLEMS  

(TL–302) 
 

1. Tujuan Pembelajaran Umum  

Peserta dapat memahami persoalan-persoalan di seputar kinerja pribadi, kelompok 

dan unit kerja di dalam organisasi. 

2. Tujuan Pembelajaran Khusus  

a. Peserta dapat memahami arti dan arti pentingnya kinerja di dalam organisasi  

b. Peserta dapat membedakan kinerja pribadi, kinerja kelompok dan kinerja unit 

kerja dan permasalahan berkaitan dengan kinerja pada berbagai aras tersebut   

c. Peserta dapat memahami arti pentingnya harapan (expectations), kapabilitas 

(capabilities), kesempatan (opportunities) dan motivasi dalam meningkatkan 

kinerja pribadi, kelompok dan kinerja organisasi  

3. Sub Pokok Bahasan 

a. Arti dan arti pentingnya kinerja 

b. Permasalahan berkaitan dengan kinerja pribadi, kinerja kelompok dan kinerja 

unit kerja di dalam organisasi 
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c. Arti pentingnya harapan, kapabilitas, kesempatan dan motivasi dalam 

meningkatkan kinerja pribadi, kelompok dan unit kerja 

4. Metode dan  Waktu 

Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi. Waktu yang diperlukan 

adalah 2 jam. 

 

 

PROBLEM SOLVING AND DECISION MAKING  

(TL–303) 
 

1. Tujuan Pembelajaran Umum  

            Peserta dapat memahami arti pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, 

dan berbagai metode pengambilan keputusan baik pada aras pribadi (individual) maupun 

pada aras organisasi. 

2. Tujuan Pembelajaran Khusus  

a. Peserta dapat memahami arti dan arti pentingnya pemecahan masalah dan 

pengambilan keputusan. 

b. Peserta dapat mengidentifikasi persoalan dan kesempatan untuk berkembang  

c. Peserta dapat mengenali penyebab persoalan di dalam organisasi 

d. Peserta dapat memahami pedoman dan mampu melakukan pemecahan 

masalah 

e. Peserta dapat mengembangkan, memilih dan menerapkan solusi atas masalah 

serta dapat memperkirakan dampak penerapan solusi atas masalah tertentu 

f. Peserta dapat memahami mutu dan penerimaan keputusan 

g. Peserta dapat membedakan pengambilan keputusan pribadi dan pengambilan 

keputusan kelompok dan mampu mengambil keputusan baik sebagai pribadi 

maupun sebagai anggota kelompok 

h. Peserta dapat memahami pengambilan keputusan normative. 

3. Sub Pokok Bahasan 

a. Definisi dan arti pentingnya pemecahan masalah dan pengambilan keputusan 

b. Mengidentifikasi persoalan dan kesempatan untuk berkembang  

c. Faktor-faktor penyebab persoalan di dalam organisasi  

d. Pedoman melakukan pemecahan masalah  

e. Mengembangkan, memilih dan menerapkan solusi serta memperkirakan 

dampak penerapan solusi  

f. Mutu dan penerimaan keputusan  

g. Pengambilan keputusan pribadi/perorangan 

h. Pengambilan keputusan oleh kelompok  

i. Model pengambilan keputusan normative  

4. Metode dan Waktu 

Metode yang digunakan adalah ceramah, essai pengalaman pribadi, dan diskusi. 

Adapun waktu  yang diperlukan adalah 3 jam. 

----ooo00--00ooo---- 
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MANAJEMEN KONFLIK DAN NEGOSIASI  

(TL–304)  
 

1. Tujuan Pembelajaran Umum  

 TPU modul ini adalah peserta mampu memahami konflik, baik konflik internal 

organisasi, konflik horizontal dan vertikal di tengah-tengah masyarakat dan mampu 

mengelolanya dengan baik untuk meningkatkan kinerja pribadi dan kinerja organisasi 

serta kinerja masyarakat yang terlibat konflik tertentu. Selain itu, peserta memahami 

berbagai hampiran dan teknik bernegosiasi yang dapat dimanfaatkan setiap orang dan 

setiap pemimpin baik di dalam organisasi maupun dalam kegiatan hidup setiap hari di 

tengah-tengah masyarakat yang terus berubah. 

2. Tujuan Pembelajaran Khusus  

a. Peserta dapat memahami definisi konflik, berbagai pandangan tentang konflik, 

macam-macam dan tingkat konflik, konflik fungsional dan konflik yang tidak 

fungsional, proses konflik, konflik yang biasa dihadapi manajer, faktor-faktor 

penyebab konflik , resolusi atau cara penyelesaian dan cara mengelola konflik.  

b. Peserta dapat memahami pengertian negosiasi, maksud negosiasi, strategi dan 

hampiran bernegosiasi, proses negosiasi, aspek etis dalam bernegosiasi, dan 

berbagai isu lain berkaitan dengan negosiasi. 

c. Peserta dapat mengelola konflik dan dapat bernegosiasi dengan baik 

 

3. Sub Pokok Bahasan 

a. Mengelola konflik 

b. Bernegosiasi  

4. Metode dan Waktu 

Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi dan studi kasus. Waktu yang 

diperlukan adalah 3 jam. 

----ooo00--00ooo---- 

 

 

PELATIH/COACHING (TL–305)  
 

1. Tujuan Pembelajaran Umum  

Peserta dapat memahami arti pentingnya pelatihan, berbagai metode pelatihan 

yang relevan agar anggota organisasi memiliki pengetahuan dan keterampilan yang tepat.   

2. Tujuan Pembelajaran Khusus  

a. Peserta dapat memahami arti pelatihan 

b. Peserta dapat menetapkan pelatihan dilakukan sendiri oleh organisasi atau 

menyewa ahli dari luar organisasi 

c. Peserta dapat memahami kriteria pelatih yang baik 

d. Peserta dapat memahami tahapan pelatihan yang baik 

e. Peserta dapat memahami persyaratan yang diperlukan agar pelatihan efektif 

f. Peserta dapat menilai suatu pelatihan yang baik  

3. Sub Pokok Bahasan 

a. Pengertian pelatihan (coaching) 

b. Pertimbangan melaksanakan sendiri pelatihan atau menyawa ahli dari luar  
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c. Kriteria pelatih yang baik 

d. Tahapan pelatihan  

e. Persyaratan yang perlu agar pelatihan efektif 

f. Indikator penilaian pelatihan yang baik dan benar  

4. Metode dan Waktu 

Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi. Waktu yang diperlukan 

adalah 2 jam. 

 

 

PEMBERDAYAAN (TL–306)  
 

 

1. Tujuan Pembelajaran Umum  

             Peserta dapat memahami pemberdayaan, konsekuensi dan kondisi yang 

diperlukan agar pemberdayaan dapat dilakukan dengan baik, dan mampu mempraktikkan 

pemberdayaan di dalam organisasi.   

2. Tujuan Pembelajaran Khusus  

a. Peserta dapat memahami arti pemberdayaan 

b. Peserta dapat memahami komponen psikologis suatu pemberdayaan 

c. Peserta dapat memahami konsekuensi pemberdayaan 

d. Peserta dapat memahami cara memfasilitasi kondisi yang diperlukan agar 

pemberdayaan dapat diterapkan dengan baik 

e. Peserta dapat memahami praktik-praktik terbaik tentang pemberdayaan 

3. Sub Pokok Bahasan 

a. Definisi pemberdayaan 

b. Komponen psikologis suatu pemberdayaan 

c. Konsekuensi pemberdayaan 

d. Kondisi yang diperlukan dalam pemberdayaan  

e. Praktik-praktik terbaik tentang pemberdayaan:  

4. Metode dan Waktu 

Metode ceramah dan diskusi, dan waktu yang diperlukan 2 jam. 

----ooo00--00ooo---- 

 

 

KEBIASAAN : MENANG-MENANG 

(TL–307) 
 

1. Tujuan Pembelajaran Umum  

Peserta dapat mengembangkan sikap berpikir menang-menang pada diri peserta. 

2. Tujuan Pembelajaran Khusus  : 

a. Peserta dapat membedakan sikap berpikir menang-menang dengan sikap 

berpikir lainnya. 

b. Peserta dapat menerapkan pendekatan menang-menang dalam penyelesaian 

masalah bersama orang lain. 

3. Sub Pokok Bahasan 

a. Menciptakan hubungan menang-menang 
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b. Sikap menang-menang dan karakter.  

c. Membangun sistem menang-menang dalam organisasi. 

4. Metode dan Waktu  

 Metode ceramah dan diskusi, dan waktu yang diperlukan selama 2,5 jam. 

----ooo00--00ooo---- 

 

 

KEBIASAAN : MENDENGARKAN  

 (TL–308) 

 
1. Tujuan Pembelajaran Umum  

Peserta dapat mengembangkan sikap “mendengarkan” pada diri peserta ketika 

berkomunikasi dengan orang lain.  

2. Tujuan Pembelajaran Khusus  : 

a. Peserta dapat membedakan sikap mendengar dan mendengarkan ketika 

berkomunikasi dengan orang lain. 

b. Peserta trampil dalam mendengarkan dan berkomunikasi dengan orang lain. 

3. Sub Pokok Bahasan 

a. Mendengarkan dan diagnosis 

b. mendengarkan dengan mata hati 

c. berempati. 

4. Metode dan Waktu  

 Metode ceramah dan diskusi, dan waktu yang diperlukan selama 2,5 jam. 

 

 

KEBIASAAN : BERSINERGI  

(TL–309) 

 
1. Tujuan Pembelajaran Umum  

Peserta dapat mengembangkan sikap bersinergi dalam diri peserta ketika 

bekerjasama dengan orang lain. 

2. Tujuan Pembelajaran Khusus  : 

a. Peserta mampu menghargai pendapat orang lain sama seperti menghargai 

pendapatnya sendiri. 

b. Peserta mampu memadukan pendapat yang berbeda menjadi suatu gagasan 

yang efektif dalam penyelesaian masalah bersama. 

3. Sub Pokok Bahasan 

a. Melihat dunia seperti diri kita 

b. Bersinergi dan alternatif ketiga (Bekerjasama yang efektif) 

 

4. Metode dan Waktu  

 Metode ceramah dan diskusi, dan waktu yang diperlukan selama 2,5 jam. 

----ooo00--00ooo---- 
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BASIC SKILLS  II DAN KREDIBILITAS  

(TL–310) 
 

1. Tujuan Pembelajaran Umum  

             Peserta dapat memahami macam-macam keterampilan dasar dan kredibilitas 

yang diperlukan pemimpin dan mampu mempraktikan berbagai macam keterampilan 

dasar tersebut dalam kehidupan setiap hari.  

2. Tujuan Pembelajaran Khusus  

a. Peserta dapat memahami dan menjadi orang yang tegas dalam kehidupan 

setiap hari. 

b. Peserta dapat memahami arti pentingnya hubungan dan mampu mebangun 

hubungan yang baik dengan atasan dan dengan teman sejawat. 

c. Peserta dapat memahami makna dinamika kelompok dan mempraktikannya 

dalam relasi bersama sesama baik di dalam organisasi maupun dalam 

hubungan informal. 

d. Peserta dapat memahami arti pentingnya tujuan dan mampu merumuskan 

tujuan hidup dan tujuan organisasi dengan baik 

e. Peserta dapat memahami makna penerapan hukuman dalam organisasi dan 

mampu mempraktikannya dalam kehidupan berorganisasi. 

f. Peserta dapat memahami arti dan arti pentingnya kredibilitas  

g. Peserta dapat memahami dua komponen utama kredibiltas 

h. Peserta dapat memahami metode memperoleh dan mengembangkan dua 

komponen utama kredibilitas 

3. Sub Pokok Bahasan 

a. Apa susahnya tegas dalam hidup? 

b. Membangun hubungan efektif dengan atasan dan teman sejawat 

c. Dinamika kelompok 

d. Merumuskan tujuan pribadi dan tujuan organisasi 

e. Penerapan hukuman dalam kehidupan organisasi 

f. Pengertian dan arti pentingnya kredibilitas 

g. Memiliki dan mengembangkan keahlian (expertise)  

h. Memiliki dan mengembangkan kepercayaan (trust) 

4. Metode dan Waktu 

     Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi, dan waktu yang diperlukan 

diperkirakan selama 2,5 jam. 

----ooo00--00ooo---- 
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SILABUS MATERI PELATIHAN LANJUTAN  II 
 

 

MENJADI IDOLA DAN FIGUR PUBLIK 

(TL– 401) 
 

1. Tujuan Pembelajaran Umum  

Peserta dapat memahami makna dan arti pentingnya menjadi idola dan figur 

publik, faktor-faktor yang mendorong orang menjadi idola dan figur publik serta dampak 

dari menjadi idola dan figur publik bagi masyarakat sekitar.  

2. Tujuan Pembelajaran Khusus  

a. Peserta dapat memahami pengertian idola dan figur publik 

b. Peserta dapat memahami dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong 

seseorang menjadi idola dan figur publik 

c. Peserta dapat memahami dan mengidentifikasi konsekuensi menjadi idola dan 

figur publik, baik bagi pribadi yang bersangkutan maupun dampaknya bagi 

masyarakat sekitar.  

3. Sub Pokok Bahasan 

a. Idola dan figur publik 

b. Faktor pendorong munculnya idola dan figur publik 

c. Konsekuensi dan dampak menjadi idola dan figur publik 

4. Metode dan Waktu 

Metode yang digunakan adalah ceramah, pemutaran VCD dan diskusi, dan waktu 

yang diperlukan adalah 2 jam. 

----ooo00--00ooo---- 

 

 

ANALISIS SOSIAL DAN COMMUNITY DEVELOPMENT  

(TL–402) 

 
1. Tujuan Pembelajaran Umum  

Peserta dapat memahami beberapa model pengembangan masyarakat baik di 

negara maju ataupun di negara berkembang, serta memahami arti pentingnya analisis 

sosial sebagai cara memetakan kondisi terkini suatu komunitas yang hendak 

dikembangkan. 

2. Tujuan Pembelajaran Khusus  

a. Peserta dapat memahami makna dan arti pentingnya analisis sosial. 

b. Peserta dapat memahami makna dan arti pentingnya pengembangan 

masyarakat. 

c. Peserta dapat mengerti, memahami dan menguasai berbagai model 

pengembangan masyarakat yang pernah dipraktikkan di negara maju maupun 

di negara berkembang. 

3. Sub Pokok Bahasan 

a. Pengertian dan manfaat analisis sosial 

b. Metode analisis sosial  
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c. Pengertian dan manfaat pengembangan masyarakat 

d. Berbagai model pengembangan masyarakat di negara maju dan di negara 

berkembang.  

4. Metode dan  waktu 

Metode yang digunakan adalah ceramah, praktik lapangan dan diskusi. Waktu 

yang diperlukan adalah 3,5 jam. 

----ooo00--00ooo---- 

 

 

ENTREPRENEURSHIP DAN MAWAS DIRI  

(TL–403) 

 
1. Tujuan Pembelajaran Umum  

Peserta dapat memahami makna dan arti pentingnya kewirausahaan dan mawas 

diri, faktor-faktor yang mendorong orang menjadi wirausaha, dampak kepemilikan 

kewirausahaan bagi peningkatan kesejahteraan hidup, dan dampak mawas diri pada 

pengembangan kepribadian. 

 

2. Tujuan Pembelajaran Khusus 

a. Peserta dapat memahami pengertian kewirausahaan 

b. Peserta dapat memahami dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mendorong 

seseorang untuk memiliki kewirausahaan. 

c. Peserta dapat memahami dan mengidentifikasi konsekuensi kewirausahaan 

berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan hidup. 

d. Peserta dapat memahami pengertian mawas diri 

e. Peserta dapat mengidentifikasi dampak mawas diri pada pengembangan 

kepribadian.  

3. Sub Pokok Bahasan 

a. Pengertian kewirausahaan dan mawas diri 

b. Faktor-faktor yang mendorong terciptanya kewirausahaan. 

c. Dampak kewirausahaan bagi peningkatan kesejahteraan hidup 

d. Dampak mawas diri bagi pengembangan kepribadian 

4. Metode dan  waktu 

Metode yang digunakan adalah ceramah, praktik lapangan dan diskusi. Waktu 

yang diperlukan adalah 3,5 jam. 

----ooo00--00ooo---- 

 

 

PELAYANAN PUBLIK  

(TL–404)  
 

1. Tujuan Pembelajaran Umum  

Peserta dapat memahami macam-macam pelayanan publik, prosedur yang 

diperlukan untuk memperoleh pelayanan publik dengan baik dan benar, serta hak dan 

kewajiban anggota masyarakat yang memerlukan pelayanan publik. 
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2. Tujuan Pembelajaran Khusus  

a. Peserta dapat memahami persyaratan yang diperlukan untuk mengurus dan 

menguasai prosedur pengurusan berbagai dokumen pribadi dan keluarga serta 

kendaraan seperti KTP, KK, Paspor, Surat Keterangan Berkelakuan Baik, SIM 

dan perpanjangan STNK 

b. Peserta dapat memahami persyaratan yang diperlukan untuk dan menguasai 

prosedur pengurusan perijinan, prinsip, lokasi, dan lingkungan (HO) seperti 

IMB, ijin pendirian usaha dan koperasi. 

c. Peserta dapat memahami persyaratan yang diperlukan untuk dan menguasai 

prosedur pengurusan pajak. 

d. Peserta dapat memahami persyaratan yang diperlukan untuk mengurus dan 

menguasai prosedur pengurusan surat-surat tanah seperti pensertifikatan 

tanah, peralihan hak dan waris atas tanah, pengembalian hak atas tanah yang 

diserobot orang lain 

e. Peserta dapat memahami persyaratan yang diperlukan untuk mengurus dan 

menguasai prosedur pengurusan pendirian lembaga sosial seperti tempat 

ibadah, Yayasan dan sekolah 

3. Sub Pokok Bahasan 

f. Persyaratan yang diperlukan untuk mengurus dan prosedur pengurusan 

berbagai dokumen pribadi, keluarga dan kendaraan 

g. Persyaratan yang diperlukan untuk mengurus dan prosedur pengurusan 

perijinan, prinsip, lokasi, dan lingkungan (HO)  

h. Persyaratan yang diperlukan untuk mengurus dan prosedur pengurusan pajak   

i. Persyaratan yang diperlukan untuk mengurus dan prosedur pengurusan surat-

surat tanah  

j. Persyaratan yang diperlukan untuk mengurus dan prosedur pengurusan 

pendirian lembaga sosial  

4. Metode dan  Waktu 

Metode yang digunakan adalah ceramah, praktik lapangan dan diskusi. Waktu 

yang diperlukan adalah 3,5 jam. 

----ooo00--00ooo---- 

 

 

KAPITA SELEKTA  

(TL–405) 
 

1. Tujuan Pembelajaran Umum 

Peserta diharapkan memahami berbagai isue kontemporer yang terjadi di 

sekitarnya 

2. Tujuan Pembelajaran Khusus 

a. Peserta  dapat menyebutkan dan menjelaskan isue kontemporer dalam bidang 

ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi,hukum dan HAM, politik, sosial 

budaya 

b. Peserta dapat menentukan sikap terhadap berbagai isue kontemporer tersebut 
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3. Sub Pokok Bahasan 

 

A Isue-isue kontemporer di 

bidang ekonomi 

- Globalisasi dan liberalisasi perdagangan 

- Kapitalisme global 

- Perdagangan Regional dan implikasinya 

terhadap peta kekuatan ekonomi dunia 

- Peran iptek dalam percepatan perdaga-

ngan internasional 

dll 

B Isue-isue kontemporer di 

bidang ilmu pengetahuan 

- Teknologi Informasi dalam era global-

isasi 

- Kloning dan rekayasa genetika dalam 

perspektif moral   

- Pemanasan global dan efeknya terhadap 

perubahan iklim dunia 

dll 

C Isue-isue kontemporer di 

bidang Hukum dan HAM 

- Law Enforcement dan tantangannya  

- Pola kemitraan yang setara (gender ef-

fect) 

- Perlindungan terhadap anak (tinjauan 

terhadap eksploitasi tenaga kerja di 

bawah umur) 

- Diskriminasi rasial, agama, suku dan 

antar golongan 

dll 

D Isue-isue kontemporer di 

bidang Politik 

- Polarisasi kekuatan politik dunia 

- Otonomi daerah dan pemekaran wilayah 

dll 

E Isue kontemporer di 

bidang sosial budaya 

- Budaya lokal dalam era globalisasi 

- Komunalisme vs individualisme 

dll  

 

5.  Metode dan Waktu 

       Bersama fasilitator, peserta membahas dan menganalisis setiap isue kontemporer 

beserta contoh-contohnya. Bisa dilakukan role play untuk beberapa isue tertentu yang 

sedang marak diperbincangkan. Setiap selesai pembahasan satu isue tertentu, peserta 

dimintai tanggapannya terhadap isue tersebut. Setelah itu dibicarakan juga aspek nilai 

yang perlu dimiliki dan sikap seorang pemimpin dalam bereaksi terhadap isue tersebut. 

Alokasi waktu 3,5 jam. 

 

----ooo00--00ooo---- 
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HAK DAN KEWAJIBAN SEBAGAI WARGA NEGARA  

(406) 

 
1. Tujuan Pembelajaran Umum  

 

2. Tujuan Pembelajaran Khusus  

 

3. Sub Pokok Bahasan 

 

4. Metode dan  waktu 

Alokasi waktu 2 jam. 

 

----ooo00--00ooo---- 

 

 

MENJADI UMAT BERAGAMA YANG BAIK  

(TL–407) 
 

1. Tujuan Pembelajaran Umum  

Peserta memahami arti pentingnya dan bagaimana menjadi warga gereja yang 

baik di tengah-tengah masyarakat majemuk atau plural. 

2. Tujuan Pembelajaran Khusus  

a. Peserta dapat memahami arti pentingnya menjalankan perintah Tuhan seperti 

“Sepuluh Hukum Tuhan” dan “Hukum Kasih” 

b. Peserta dapat memahami keteladanan Tuhan Yesus Kristus sebagai Pimpinan 

Gereja 

c. Peserta dapat memahami ajaran Yesus Kristus dan arti pentingnya melakukan 

Amanat Agung, yaitu PEMURIDAN (Mat. 28). 

d. Peserta dapat memahami hidup sebagai ibadah 

e. Peserta dapat memahami persembahan yang benar dalam kehidupan jemaat 

f. Peserta dapat memahami kepenatuaan dalam kehidupan berjemaat 

g. Peserta dapat memahami aturan dan peraturan gereja lokal dan arti pentingnya 

mematuhi serta menjalankannya dengan baik 

h. Peserta dapat memahami hak dan kewajiban sebagai warga jemaat dan arti 

pentingnya memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut dengan suka cita tanpa 

bersungut-sungut 

i. Peserta dapat memahami tiga panggilan gereja, yaitu bersekutu, bersaksi dan 

melayani 

j. Peserta dapat memahami arti pentingnya hidup harmonis bersama anggota 

jemaat lainnya di tengah-tengah masyarakat yang majemuk 

3. Sub Pokok Bahasan 

a. Sepuluh Hukum Tuhan, Hukum Kasih dan hukum/perintah lainnya 

b. Keteladanan Yesus Kristus dan Aplikasinya dalam kehidupan Gereja 

c. Misi Kekristenan dan Pemuridan  

d. Hidup sebagai ibadah 
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e. Persembahan yang benar  

f. Misi Kepenatuaan dan Kependetaan di dalam Gereja 

g. Kepatuhan terhadap Aturan dan Peraturan Gereja Lokal  

h. Hak dan Kewajiban Warga Jemaat  

i. Tiga panggilan gereja: bersekutu, bersaksi dan melayani  

j. Jemaat di tengah-tengah masyarakat majemuk/pluralis 

4. Metode dan  Waktu 

Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi dan kesaksian. Adapaun waktu 

yang diperlukan adalah 2 jam. 

 

 

 

ETIKA BERGAUL 

(TL– 408) 
 

1. Tujuan Pembelajaran Umum  

       Peserta dapat memahami makna bergaul dan etika pergaulan bersama rekan-rekan 

seorganisasi dan bersama orang lain dalam kehidupan setiap hari. 

2. Tujuan Pembelajaran Khusus  

a. Peserta dapat memahami pengertian bergaul, etika bergaul, perkerabatan dan 

keterampilan sosial. 

b. Peserta dapat memahami keterampilan sosial yang diperlukan untuk dapat 

bergaul dengan baik 

c. Peserta dapat memahami perkerabatan dalam lingkungan masyarakat sekitar 

di mana kita tinggal. 

d. Peserta dapat memahami etika bertamu dan menjadi tuan rumah yang baik. 

e. Peserta dapat memahami etika bergaul bersama tetangga, bersama anggota 

jemaat, bersama teman sekerja dan bersama orang yang berbeda budaya dan 

latar belakang. 

3. Sub Pokok Bahasan 

a. Perkerabatan dan keterampilan sosial 

b. Bertamu dan tuan rumah yang baik 

c. Etika bergaul 

 

4. Metode dan  Waktu 

Metode yang digunakan adalah ceramah dan diskusi, dan waktu yang diperlukan 

adalah 2 jam. 

----ooo00--00ooo---- 
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PENDELEGASIAN  

(TL–409)    
 

1. Tujuan Pembelajaran Umum  

Peserta dapat memahami arti penting pendelegasian di dalam oganisasi, aspek-

aspek yang didelegasikan dan metode pendelegasian yang efektif. 

2. Tujuan Pembelajaran Khusus  

a. Peserta dapat memahami arti pentingnya pendelegasian  

b. Peserta dapat memahami variasi pendelegasian dan aspek-aspek yang perlu 

didelegasikan 

c. Peserta dapat memahami alasan penolakan terhadap pendelegasian   

d. Peserta dapat memahami metode pendelegasian yang paling efektif 

3. Sub Pokok Bahasan 

a. Definisi pendelegasian dan arti pentingnya pendelegasian  

b. Variasi pendelegasian dan aspek-aspek yang perlu didelegasikan 

c. Penolakan terhadap pendelegasian   

d. Metode pendelegasian yang efektif 

4. Metode dan  Waktu  

Metode yang digunakan adalah ceramah, pengalaman pribadi dan diskusi. Waktu 

yang diperlukan adalah 2 jam. 

 

 
 

 

 

 
 




