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BAB I 

 

LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS  

MENUJU PENGUATAN EKSISTENSI  LEMBAGA KEMAHASISWAAN 

 

 

A. PENGANTAR 

Tulisan ini merupakan buah-buah pemikiran dari kawan-kawan yang cukup serius 

mencermati permasalahan seputar Lembaga Kemahasiswaan UKSW melalui diskusi ringan 

baik di kafe ataupun sambil makan nasi kucing. Hasil-hasil diskusi yang tidak ditambatkan 

tersebut kemudian oleh penulis mencoba disintesis dan direproduksi menjadi suatu tawaran 

solusi terhadap beberapa permasalahan di dalam LK UKSW.   

Maksud dan tujuan dari tulisan ini adalah memberikan gambaran umum kondisi dan 

permasalahan LK UKSW, agar siapapun kader-kader yang akan meneruskan pemerintahan LK 

dapat lebih bersiap diri. Selebihnya dari itu penulis berharap agar setidaknya satu dari beberapa 

tawaran tersebut dipakai dan kan lebih baik jika kesemuanya dapat diterima. 

Penulis menyadari akan segala keterbatasannya, oleh karena itu tidaklah menutup 

kemungkinan bahwa apa yang tertulis terkesan tidak masuk akal dan tidak mungkin dilakukan. 

Dengan demikian penulis memeberikan kebebasan sepenuhnya  kepada para pembaca yang 

budiman untuk menerima ataupun menolaknya. Segala kritik dan saran pembaca sangatlah 

diharapakan yang dapat di samapikan melalui email mechrade@yahoo.com . 

 

B. GAMBARAN UMUM KONDISI KEKINIAN LK 

Sepintas terlihat pada beberapa periode terakhir, LK semakin disibukkan dengan 

berbagai kegiatannya sehingga menjadikan LK kehilangan jati dirinya sebagai suatu lembaga 

yang seharusnya melindungi kepentingan (hak dan kewajiban) mahasiswa serta memberikan 

warna bagi setiap sarjana yang dihasilkan. Karena kesibukannya tersebut LK menjadi cukup 

lunak pada setiap kebijakan yang digulirkan sebagai akibatnya kebijakan tersebut cenderung 

merugikan mahasiswa. 

Nampaknya format LK seperti yang ada sekarang memang cukup memberikan peluang 

untuk terjadinya konflik internal LK. Hal ini dapat terlihat dari beberapa LK di aras fakultas 

merasa lebih kuat baik dalam sumberdaya manusia dan sumberdana cenderung untuk 

mengabaikan LKF yang lain serta LK di aras univeritas. Kedekatan LKF dengan LKU tidaklah 
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lebih dari kebutuhan atas syarat formalitas (tanda tangan) dan perebutan pemakaian sarana 

umum. Di sisi lain LK aras universitas terlalu lemah karena kurangnya dukungan dari fakultas 

dan cenderung berperilaku layaknya fakultas ke 15. Permasalahan seputar LKF yang satu 

dengan LKF yang lain serta LKF dengan LKU saja sudah menyita banyak pikiran dan tenaga, 

dalam kondisi seperti itulah para penguasa kampus akan sangat dengan mudah menggulirkan 

kebijakan-kebijakan yang menekan mahasiswa.  

Selama konsentrasi LK hanya pada kuantitas kegiatan maka perhatian terhadap kulaitas 

menjadi berkurang. Hal ini tampak dari kader-kader yang dihasilkan hanya dapat mengerjakan 

tugas yang bersifat teknis dan administratif bukannya yang bersifat prinsip dan strategis. 

Sehingga janganlah heran jika dalam menjalankan LK mereka justru dimanfaatkan sebagai alat 

untuk melegitimasi setiap kebijakan. Dengan kata lain mahasiswa diibaratkan menjadi sapi 

perahan atas mereka sendiri yaitu mereka yang ada di LK dan juga penguasa kampus. 

Kondisi LK seperti tersebut di atas juga tidak luput dari bidikan para sponsor yang 

melihat bahwa mahasiswa sebagai obyek pasar yang subur. Sepak terjang sponsor tersebut kian 

menjadi manakala kepanjangan tangannya yaitu event organizer bergerilya dari satu fakultas 

ke fakultas lainnya menawarkan kegiatannya yang berbentuk entertainment. Mental-mental 

bagi hasil menjadi semakin wajar dan membudaya meskipun dalam melaksanakan kegiatannya 

harus menutup mata bahwa LKF yang lainya menyelenggarakan kegiatan serupa pada minggu 

yang sama. Berdasarkan kondisi tersebut nampaklah bahwa terjadi perubahan perilaku 

mahasiswa yang cenderung konsumtif, egois dan pragmatis. Oleh beberapa orang perilaku 

semacam itu diindikasikan sebagai gejala akibat pengaruh Neoliberalisme.  

Belum sempat memahai permasalahan internal kini dibayang-bayangi dengan Neolib, 

hal apa lagi itu ?  secara kasar neolib merupakan paham yang dimunculkan oleh negara  maju 

untuk meguasai pasr dunia terutama di negara berkembang. Pintu masuk mereka adalah 

melalui penguasaan pendidikan, kesehatan, energi dan air. Dari keempat pintu masuk  tersebut 

melalui penguasaan pendidikanlah yang paling riskan, mengingat bersinggungan langsung 

dengan sumberdaya yang akan meneruskan pemerintahan negri ini. Jika para insan terdidik 

termasuk mahasiswa telah terpengaruh oleh neolib dan kemudian mereka duduk di 

pemerintahan tataupun beberapa posisi penting lainyan  tidaklah sulit bagi negara maju untuk 

menekan pada negara berkembang untuk  membuat kebijakan yang memepermudah arus 

barang dan tenaga ahli dari negara maju. Sementara sumberdaya alam kita terkuras, dan kita 

akan melihat semakin banyak sarjana  pengangguran karena kalah bersaing dengan para sarjana 

dari luar.  
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Sebagai bukti lemahnya LK kita adalah lemahnya kemampuan kita sebagai radar 

terhadap masyarakat. Mahasiswa cenderung ekslusif terhadap mayarakat  dan tak mampu lagi 

merespon fenomena sosial politik dan ketidakadilan di negri ini. Jika kondisi ini terus dibiarkan 

maka dalam beberapa tahun kedepan LK UKSW hanya akan ada dalam buku sejarah, sungguh 

sangat disayangkan. 

 

C. LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS YANG DAPAT DILAKUKAN 

Bukanlah suatu yang mustahil dan tidak mungkin sebelum kita coba melakukannya. 

Beberapa masukan yang ditawarkan sedapat mungkin ditanggapi dengan lebih bijaksan dan 

harus berpacu dengan waktu untuk mengejar ketertinggalanya. Langkah-langkah tersebut 

adalah sebagai berikut : 

 

1. Konsolidasi internal LK 

Sudah sebagai suatu kewajiban bagi pimpinan LKU yang ada untuk mengawali satu 

langkah dengan segala keterbatasan sumberdaya manusia dan tenaga yang ada.  Pimpinan 

LKF sudah saatnya kini bagi anda untuk menaggalkan tombak yang anda pegang dan mari 

sama-sama kita mengusung meriam untuk melawan kesewenang-wenangan dan ketidak 

adilan. Pimpinan LKU dapatlah mengumpulkan pimpinan LKF untuk bersama-sama kita 

mengevaluasi keberadaan LK dan berdiskusi untuk mendapatkan satu visi bersama 

menguatkan eksistensi LK. 

 

2. Menggalang kekuatan sumberdaya manusia 

Untuk mengimbangi sepak terjang penguasa kampus dan juga berbagai ancama dari luar 

sudah waktunya bagi kita untuk menggalang kukuatan yang solid yaitu dengan membentuk 

dewan presidium mahasiswa. Dewan presidium eksekutif beranggotakan setiap ketua 

umum SEMA yang ada sekarang. Dewan presidium eksekutif bertugas merancang 

kebijakan prinsip dan strategis berkenaan dengan kebijakan kampus, sosial politik regional 

dan nasional. Dewan presidium eksekutif mempunyai perangkat kerja yang disebut 

departemen. Departemen tersebut sepertihalnya departeman pada SMU sekarang hanya saja 

tanpa adanya pembagian dalam bidang-bidang. Anggota departeman berasal dari anggota 

seperti yang ada pada SEMA. Tiap-tiap SEMA boleh tidak mengirimkan anggotanya pada 

semua departemen, hanya departemen tertentu saja yang sekiranya dari SEMA mempunyai 

interest. 
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Melalui model tersebut maka hanya ada satu penyenggara kegiatan sehingga benturan-

benturan kegiatan akan terhidarkan, juga akan terjadi efektifitas penggunaan dana. Model 

tersebut lebih menekankan kepada dimungkinkanya tiap-tiap fakultas untuk 

mengembangkan kompetensinya sesuai bidang ilmu yang ditekuninya. Selain itu juga 

terjadi efektifitas pemanfaatan sumberdya manusia yang terbatas, dengan demikian prinsip 

creative minority dapat terwujud, dengan kata lai dengan tenaga kecil dapat menghasilakan 

sebuah karya yang besar. 

Untuk legislatif dapat dikembangkan dengan pola serupa hanya saja menurut komisi-

komisi yang banyak dan jenisnya disesuaikan kebutuhan.  

 

3. Penggalangan kekuatan sumberdana 

Sudah waktunya bagi kita untuk melalkukan kegiatan secara mandiri tanpa ketergantungan 

terhadap sponsor. Untuk itu diperlukan jiwa yang besar untuk menerima konsep penyatuan 

dana LK, ataukah kita akan terus memepertahankan ego dan gengsi masing-masing 

fakultas, sementara kita diinjak-injak oleh sponsor. 

 

4. Pengelolaan keuangan secara mandiri 

Dalam hal ini kita mengambil alih pengalokasian dan pengaturan keuangan LK dari PR III. 

Hal ini perlu dilakukan sebagai usaha untuk menggairahkan urat nadi pergerakan LK. 

Dengan kata lain PR III hanya sebatas tanda tangan untuk mencairkan dana (Sehubungan 

rekening atas nama PR III), dan juga melalui kantor KMLK membentuk biro pengawas 

penyelewengan penyelenggaraan keuangan yang hasilnya disampaikan pada dewan 

presidium legislatif untuk ditindaklanjuti kepada dewan presidium eksekutif. 

 

5. Penguatan kaderisasi dengan model kursus 

Departemen kaderisasi dapat menyelenggarakan kursus kelembagaan yang terdiri atas 

beberapa kompetensi. Kompetensi tersebut antaralain kompetensi yang bersifat 

pengetahuan dan wacana, kompetensi keahlian teknis, dan kompetensi keahlian strategis. 

Masing-masing kompetensi dapat dibagai dalam beberapa paket, dan masing masing paket 

dapat diselenggarakan lebih dari satu kali.  Sedapat mungkin kusrsus diberikan secara 

gratis yang masing masing pelaksanaanya dilaksanakan dengan durasi tidak lebih dari 4 

jam. Untuk menopang pelaksaanan tersebut perlu dibentuk tim tutor dan penyusunan modul 

pelatihan.  
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D. PENUTUP 

Demikian tulisan ini disusun, banyak terima kasih pada kawan-kawan seperjuangan 

yang telah menyumbangkan pemikirannya menuju terciptanya LK yang tangguh. Demikian 

pula kami telah menjalankan kewajiban kami untuk memberikan apa yang pami punyai yaitu 

sebuah pemikiran yang merupakan bentuk perhatian dan pelayanan kami terhadam lembaga 

ini. Kini giliran anda, yaitu para pembaca yang budiman untuk dapat merenungkan dan 

selanjutnya menindak lanjuti. Tidaklah menjadi suatu keharusan bagi anda untuk mengerjakan 

sama persis seperti apa yang kami tuliskan, namun setidaknya tulisan kami tersebut dapat 

menjadikan inspirasi bagi anda untuk segera bagngkit dari tempat yang anda duduki sekarang, 

dan segera mengerjakannya. Bangkit……!!! 

Akhir kata banyak terimakasih atas kesediaan anda untuk membaca tulisan kami, 

terlebih lagi anda memberikan perhatian yang serius. Sukses buat anda dan Tuhan memberkati.

      

         Salatiga, 19 Mei 2004 

 

 

          Salam Juang 

 

 

 

          Penulis  
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BAB II 

 

 

A. PENJELASAN LK UKSW EDISI REVISI 

Hakekat desain LK UKSW Edisi Revisi merupakan persekutuan dari elemen 

sumberdaya manusia, elemen dana menuju terciptanya satu kekuatan strategis politik, dan 

teknis yang tidak lain merupakan kesatuan pikir dan gerak dalam rangka menjadi sparing 

partner yang tangguh terhadap Unviversitas dan Fakultas serta pengaruh dari luar. 

Kesatuan pikir yang dimaksud adalah kesatuan dari ketua-ketua SEMA dan ketua SMU 

bersama dengan ketua-ketua  BPMF dan ketua BPMU. Secara spesifik ketua-ketua SEMA dan 

ketua SMU membentuk presidium sebagai kekuatan inti pergerakan roda pemerintahan dalam 

pelaksanaan kegiatan satu tahun periode. Disisi lain presidium tersebut ditambah ketua-ketua 

BPMF dengan pengawasan BPMU menjadi satu kesatuan politis yang  kuat kaitannya dengan 

kebijakan-kebijakan di dalam kampus, serta di luar kampus yang disbut juga senator LK 

UKSW.  

 Kesatuan gerak yang dimaksud adalah kesatuan dari berbagai Fakultas dalam 

departemen-departemen sebagai suatu kesatuan tempur taktis, sebagai kekuatan pendukung 

adalah UKM yang didukung oleh kesatuan sumberdana. Sebagai panglima perang adalah 

sekretaris umum yang sebenarnya lebeih layak disebut sebagai sekretaris jendral. Kekuatan riil 

dilapangan adalah departemen-departemen  yang berfungsi seperti kesatuan tempur taktis yang 

dikepalai oleh seorang ketua departemen di bantu oleh sekretaris departemen. Anggota dari 

masing-masing departemen merupakan “sukarelawan” yang berasal dari sie masing-masing 

Fakultas. Departemen-departemen tersebut adalah departemen seni budaya, Kerohanian, 

Olahraga, Lingkungan hidup, Pengkaderan, Studi dan Penelitian, penunjang, Usaha dana, 

Informasi, dan Pengabdian masyarakat. 

 Fungsionaris yang masih tertinggal di Fakultas berfungsi seperti halnya markas 

teritorial yang sangat berperan pada awal periode. Untuk Fakultas-Fakultas yang rawan dan 

relatif besar serta terdiri atas HMJ ataupun HMP keberadaan fungsionaris SEMA Fakultas 

masih sangatlah perlu. 

 Kesatuan sumberdana yang dimaksud adalah penggabungan dari keseluruhan 

sumberdana dari SEMA dan SMU yang pengeluarannya diatur oleh bendahara I,II, dan III 

dibawah tanggung jawab presidium. Pengeluaran tersebut meliputi kegiatan terstruktur, non 

terstruktur, rubrik. Sumberdana yang dimaksud meliputi dana Humasnistic Skill, Profesionall 

Skill, IKAMA, Sumber dana tetap seperti dana kafe rindang, jas almamater, ataupun 
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sumberdana tidak tetap berupa donatur ataupun sponsor. Kegiatan-kegiatan selama satu tahun 

periode merupakan kegiatan yang berasal dari program-program SEMA dengan tambahan dari 

program utama SMU dengan suatu proses seleksi dalam rakoord I, revisi dan pemeriksaan 

ulang pada rakoord II.   

 

B. PENJELASAN DESAIN SMU EDISI REVISI 

Pada mulanya SMU hanya terdiri dari  Ketua Umum, Sekretaris Umum, Bedahara I, 

Bendahara II, Bendahara III, Ketua Departemen, dan koordinator dan staf kesekretariatan yang 

kemudian secara de yure disebut fungsionaris SMU. Fungsionaris SMU tersebut juga disebut 

sebgai pengurus inti. Pada awal terbentuknya pengurus inti membuat rancangan program utama 

dengan mengacu pada GBHPLKU untuk kemudian dijadikan sebagai program tambahan pada 

masing-masing departemen yang disampaikan dalam akhir rakoord I.  

 Dalam perkembangan selanjutnya, yaitu pada akhir rakoord I, masing-masing 

departeman melakukan konsolidasi untuk pelaksanaan revisi. Tahap ini merupakan masa 

peralihan masa dari masing-masing Fakultas menuju kepada bentuk yang lebih solid. Baru 

pada awal rakoord II kekuatan masa solid menjadi jelas dan selanjutnya pengurus inti dan 

anggota departemen yang berasal dari berbagai Fakultas menjadi pengurus SMU secara de 

facto.  

Ketua SMU merupakan mastermind dalam pelaksanaan SMU didukung oleh ketua-

ketua SEMA. Ketua semu beserta ketua-ketua SEMA bersekutu membentuk presidium yang 

diketuai oleh ketua SMU. Presidium tersebut menjadi kekuatan politis sebagai sparing partner 

terhadap sepak terjang pimpinan Unviversitas maupun Fakultas. Di sisi lain presidium tersebut 

menjadi pengambil dan penentu kebijakan tertinggi di aras esksekutif. Presidium tersebut 

mengendalikan secara penuh kegiatan SMU dalam satu tahun periode yang dikomandani oleh 

sekretaris umum. 

Dalam pelaksanaannya sekretaris umum membawahi sepuluh departemen yang diketuai 

oleh seorang ketua departemen. Departemen-departemen tersebut berfungsi layaknya satuan 

tempur. Masing masing departemen mempunyai seorang sekretaris departemen dan anggota 

yang berassal dari berbagai Fakultas. Ketua departemen juga merupakan penanggungjawab 

lapangan terhadap UKM. Masing-masing Fakultas mempunyai seorang koordinator Fakultas 

yang merupakan jabatan fungsional bukan struktural.  

Menjelang akhir periode masing-masing departeman membuat LPJ yang diserahkan 

kepada presidium, presidium menyerahkan LPJ tersebut kepada BMPU dan PR III. BPMU 
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bersama-sama dengan BPMF menganalisa LPJ tersebut untuk dijadikan rekomendasi kepada 

Rektor dan BPMU periode selanjutnya.  

 

C. PENJELASAN ALUR PENYELENGGARAAN LK UKSW EDISI REVISI 

Alur penyelanggaraan LK UKSW dibuat untuk memeberikan gambaran mengenai 

proses pergantian kepengurusan sampai pada pelaksanaan kegiatan. Alur tersebut akan berjalan 

hanya dengan model LK Edisi Revisi, yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya. 

 

1. TAHAP PERTAMA 

Pada tahap ini ketua BPMF periode sebelumnya menjadi konvokator dalam pemilihan 

ketua BPMF pada periode berikutnya. Ketua BPMF terpilih membuat surat permintaan utusan 

kepada angkatan. Angkatan melakukan rapat angkatan  untuk menentukan perwakilannya di 

BPMF. Utusan-utusan dari angkatan tersebut melakukan rapat perdana untuk menentukan 

posisi pada tiap komisi. Dalam beberapa kasus khusus perwakilan tidak harus berasal dari 

angkatan namun dapat juga berasal dari HMP ataupun HMJ. 

Pada tahap ini UKM dapat melakukan regenerasi kepengurusan, termasuk di dalamnya 

penyusunan program kegiatan selama satu periode. Regenerasi dan penyusunan kegiatan diatur 

sesuai dengan AD/ART masing-masing yang kemudian dalam pelaksanaannya disesuaikan 

dengan peraturan dan ketentuan-Ketentuan  LK mengenai UKM. 

 

2. TAHAP KE DUA 

Pada tahap ini kepengurusan BPMF telah terbentuk. Selanjutnya BPMF melakukan 

rapat untuk menentukan perwakilannya ke BPMU. Perwakilan ke BPMU dapat berasal dari 

salah satu anggota BPMF itu sendiri ataupu mahasiswa di luar struktur BPMF. Dalam rapat 

tersebut juga BPMF menentukan  pembentukan satgas pemilihan ketua SEMA. Sementara itu 

BPMF juga memepersiapkan kisi-kisi ataupun masukan untuk penyusunan GBHPLKU. 

 

3. TAHAP KE TIGA 

Ketua BPMU periode salanjutnya menjadi konvokator  dalam pemilihan ketua BPMU 

selanjutnya.  Ketua BPMU terpilih mengirimkan surat pengutusan perwakilan  dari BPMF. 

Rapat perdana yang dihadiri oleh perwakilan dari masing-masing BPMF dilakukan pembagian 

posisi masing-masing dalam komisi. Selanjutnya BPMU membentuk satgas untuk pemilihan 

ketua SMU dan juga satgas penyusun GBHPLKU. 
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Sementara itu pada tahap ini Ketua SEMA terpilih melengkapi strukturnya yang 

diambilkan dari mahasiswa fakultas bersaangkutan. 

4. TAHAP KE EMPAT 

Ketua SMU terpilih melengkapi strukturnya yang diambilkan dari mahasiswa berbagai 

Fakultas. Setelah kepengurusan SMU lengkap, SMU membuat SK pengangkatan SEMA dan 

BPMF. SMU juga mempersiapkan rancangan program utama dengan mengacu pada 

GBHPLKU. Selanjutnya SMU bersama sama dengan ketua SEMA melakukan koordinasi 

dengan UKM. 

 Sementara itu satgas yang di bentuk BPMU telah selesai menyususn GBHPLKU . 

GBHPLKU tersebut dapat digunakan oleh SMU dalam menyusun rancangan program utama, 

dan juga oleh SEMA dalam menyusun  program
1
. 

 

5. TAHAP KE LIMA 

Pada tahap ini baik SEMA menyusun program dengan mengacu pada GBHPLKU 

dengan pengawasan BPMF. Selama proses tersebut SEMA melakukan koordinasi dengan 

SMU dalam rangka penyesuaian dengan program utama SMU.  Dalam penyusunan program 

tersebut dapat dilakukan dengan pra raker dan raker. 

Sememtra itu SMU dan SEMA juga melakukan koordinasi dengan UKM-UKM yang 

ada
2
. 

 

6. TAHAP KE ENAM 

Pada tahap ini dilakukan rakoord I
3
 yang dihadiri oleh pimpinan SEMA, BPMF, SMU, 

BPMU, PR III, pengurus UKM
4
. Sebelum rakoor dapat dilaksanakan pra rakoord yang 

didalamnya membahahas mengenai mekanisme kerja eksekutif, teknis pelaksanaan rakoord, 

sistematika penyusunan rancangan kerja yang hendak di presentasikan dalam rakoord. 

Pada tahap ini masing masing Fakultas dan UKM mempresentasikan program kegiatan. 

Pengambilan keputusan terhadap program-program terpilih dilakukan oleh ketua SMU 

berdasarkan suara dari ketua SEMA dengan memperhatikan masukan dari BMPF dan BPMU. 

Tahap  selanjutnya adalah kordinasi kegiatan menurut departemen masing-masing dipimpin 

oleh ketua departemen. Tahap akhir dari rakoord I adalah pembacaan program-program yang 

dapat dibawa ke rakoord II, masukan, dan rekomendasi.  

                                                
1
 Pada desain LK sebelumnya SEMA membuat program berdasarkan GBHPLKF. 

2
 Koordinasi ini terkaut dengan posisi UKM yang beeerada dibawah satu koordinasi SMU. 

3
 Sebelumnya hanya ada rakord, tanpa rakoord I dan rakoord II. 

4 Pada desain LK sebelumnya UKM tidak ikut serta dalam rakoord. 
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7. TAHAP KE TUJUH 

Pada tahap ini dilakukan revisi terhadap kegiatan kegiatan yang telah disepakati dengan 

memperhatikan waktu, tempat dan penganggaran kegiatan, serta penyusunan berbagai program 

tambahan berdasarkan rekomendasi. Revisi tersebut dibawah tanggungjawab ketua 

departeman.  

8. TAHAP KE DELAPAN 

Pada tahap ini merupakan  rakoord yang sesungguhnya. Tahap pertama adalah 

presentasi program-program tambahan oleh departemen. Selanjutnya adalah presentasi 

keseluruhan program oleh masing-masing  departemen. Tahap akhir dari rakoord II adalah 

pembacaan program-program dalam satu tahun periode.  

Hasil dari Rakoord II merupakan kegiatan terstruktur yang sah dilaksanakan dalam satu 

tahun periode LK UKSW. 
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BAB III 

Skenario I 

PROYEKSI KEBERADAAN LEMBAGA KEMASISWAAN  2011 
 

           

            

            

            

                   

                 Ya   Ya 

         Ya          
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                           Tidak   

            

                   

     Ya       

            

            

            

            

             Tdak    

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

Apakah Rektor 

“Welcome” 

terhadap LK 

dan 

Mempunyai 

komitmen 

bersama untuk 

menciptakan 

profil lulusan 

dengan 

“creative 

minority” ? 

Apakah 

mahasiswa 

masih 

“respect” 

dan peduli 

terhadap 

LK serta 

kondisi 

yang ada ? 

Apakah 

Fungsionaris 

LK mampu 

untuk 

melakukan 

tanggung 

jawabnya 

secara penuh ?  

Apakah 

Fungsionaris 

LK mampu 

untuk 

melakukan 

tanggung 

jawabnya 

secara penuh ?  

Mimpi Siang Bolong 

 
LK akan tetap ada, 

Kegiatan, kaderisasi 

berjalan sewajarnya, 

untuk itu diperlukan 

satu komitmen 

bersama. Dan jangan 

lupa komitmen 

membutuhkan 

kebesaran hati untuk 

saling mengorbankan 

diri, bukannya 

menjadi korban. 

Boneka Hantu 

 

LK masih ada secara 

formalitas  tetapi tidak 

mempunyai suatu kekuatan 

sehingga LK hanya mampu 

untuk mengikuti kehendak 

sang tuan. Kondisi ini 

sangatlah diharapkan oleh 

otak-otak borjuis dimana 

LK menjadi tunggangan, 

bemper sekaligus pelestari 

kekuasan itu sendiri. Akan 

datang waktunya para 

penjilat. 

Kurcaci  
 

Sudah kerja keras masih saja 

mendapatkan caci maki. LK 

menjadi semakin ekslusif 

dengan lingkungannya, 

menyibukkan diri dengan 

rapat-rapat dan kegiatan 

entertainment dan sekali 

waktu melakukan aksi 

sebagai suatu formalitas 

untuk mendapatkan gelar 

aktifis kampus, dalam 

rangka memenuhi pointnya. 

 

Game over 
 

Tampaknya sudah tidak ada koin lagi 

dikantong, cepat atau lambat LK tidak 

akan muncul kagi dalam buku panduan 

masuk UKSW ataupun brosur promosi. 

Kondisi menjadi lebih tragis dari pada 

pemberlakuan NKK/BKK 

Nafas Terakhir 
 

Tiba saatnya untuk mengenang masa-

masa kejayaan bersama teman teman 

seperjuangan, sambil menyaksikan 

pengambil alihan kantor LK sebagai 

kantor UKM dibawah student 

servicenya. 
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Skenario II 

PROYEKSI UKSW 20011 
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Apakah 

Rektor baru  

mempunyai 

kapabilitas 

dengan visi 

UKSW sejati 

dan mampu 

berkolaborasi 

dengan  LK ? 

Apakah LK 

tetap eksis 

dan mampu 

berperan 

secara 

cemerlang 

dengan 

keahlian  

dan 

kekuatan  

penuh ?  

Apakah 

penerimaan 

jumlah 

mahasiswa 

terus 

bertambah?  

Pak Noto Tersenyum 

 

Bukanlah suatu hal 

yang menakutkan 

manakala UKSW tetap 

konsisten pada ideal-

idealnya.  Kekawatiran 

akan persaingan dengan 

sendirinya dapat ditepis 

bersama sembari 

membagun sebuah 

jejaring yang harmonis 

dengan alumni yang 

dihasilkan sebagi suatu 

bentuk evaluasi diri 

untuk terus berinovasi.  

Saatnya beli cermin baru 
 

UKSW yang selalu angkuh 

dengan kemegahanya dan 

sibuk dengan membuat 

sensasi, menjadi lupa diri 

bahwasanya mahasiswanya 

tidak dirawat dengan baik – 

baik.  Akan tiba waktunya 

pengabungan unit – unit 

dan peringkasan struktur, 

namun itupun tidak akan 

meyelesaikan  

permasalahan. 

Bukan waktunya untuk 

mencari kambing hitam, 

tapi belilah cermin baru 

agar dapat mengetahui 

kekurangan kita masing 

masing. 

Mimpi buruk 
 

UKSW menjadi semakin 

mengganas dengan 

kebijakan-kebijakannya 

dengan anggapan bahwa 

mahasiswa yang masuk 

UKSW dengan roda empat. 

Dengan sangat meyakinkan  

penguasa berkata “ kami 

siap untuk hasilkan sarjana 

dalam waktu 3,5 tahun, satu 

formula baru yang belum 

dipakai di tempat lain, 

tentunya jika keuangannya 

juga lancar !”. dan berita 

bagusnya adalah kehidupan 

pengajar menjadi semakin 

terangkat. Sebuah mimpi 

buruk bagi orang tua 

mahasiswa. 

Malu malu kucing 
 

Semantara ini cukup 

bertahan dengan 

pengahasilan yang ada, 

sambil menyiapkan 

beberapa materi yang telah 

ditulisnya 6 tahun yang 

lalu. Cerita –cerita 

kepahlawanan dang 

keagungan UKSW 

dilantunkan untuk 

mengibur diri sambil 

mempertanyakan adakah 

punya salah dengan  

Tuhan ? Akhirnya stok 

mahasiswa dari gereja 

pendukung semakin 

menipis, dan merana. 
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SILABUS PELATIHAN KEPEMIMPINAN MAHASISWA 

 

No Materi Level Keterangan  

D M L 

1 Kepanitaan 

• Tatacara pembentukan 

• Hak, kedudukan dan wewenang (SC & 

OC) 

• Penyusunan Time Scedhule 

• Penyusunan Job Description  

• Pembuatan tata tertib 

• Tata tulis persuratan 

• Pengelolaan keuangan kepanitiaan 

• Penyusunan Proposal 

• Penyusunan LPJ dan evaluasi 

 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

  Tujuan utama 

adalah untuk 

mempersiapkan 

mahasiswa untuk 

dapat 

menjalankan 

sebuah 

kepaniatiaan. 

2 Gerakan Mahasiswa 

• Sejarah 

• Remodeling for UKSW 

• Penggalangan massa 

 

+ 

 

* 

* 

* 

 

+ 

+ 

+ 

Tujuan utama 

adalah untuk 

memperkenalkan 

dan menyiapkan 

mahasiswa 

sebagai 

fungsionaris 

Lembaga 

Kemahasiswaa.  

3 Mengenal LK UKSW 

• SPPM 

• KUKM 

• Kebijakan keuangan atas LK UKSW 

• Mekanisme Kerja 

• SK, Surat Ketetapan, dsb 

  

* 

* 

* 

* 

* 

 

+ 

+ 

4 Teknik Persidangan + *  

5 Pembuatan Struktur Program  *  

6 SWOT   * Tujuan utama 

adalah untuk 

menciptakan 

pemimpin 

sebagai 

7 Pembuatan Skenario   * 

8 Problem Solving 

• Sumber-sumber masalah 

• Kriteria permasalahan 

   

* 

* 



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

• Pemetaan masalah 

• Mencari alternatif solusi 

* 

* 

pimpinan 

Lembaga 

Kemahasiswaan 

dengan bekal 

pengetahuan, 

keahlian, dan 

kemampuan 

yang handal. 

9 Negosiasi dan teknik berunding   * 

10 Publik Speaking   * 

11 Analisis Sosial   * 

12 Kepemimpinan yang efektif  + * 

13 Pemimpin dengan spiritualitas kristen   * 

14 Pribadi yang unggul  + * 

15 Filsafat diri dan organisasi   * 

16 Hubungan LK dengan UKSW serta peran LK 

dalam mewujudkan Visi dan Misi UKSW 

 + * 

17 Mahsiswa LK dan Globalisasi (Tinjauan Sosial 

Politik) 

  * 

18 Penyusunan Strategic Planning   * 

19 Integrated Study Chase of LK as an Evaluation 

and Based for Inovation 

  * 

20      

 

Catatan : 

1. Singkatan (D) Dasar, (M) Menengah, (L) Lanjutan, (*) Prioritas untuk dilakukan pada 

level tersebut, (+) Bukan prioritas utama untuk dilakukan pada level tersebut tetapi 

dapat dilakukan. 

2. Pelatihan dasar dilaksanakan dalam beberapa paket, yang sebelumnya telah 

dipersiapkan satu modul. Kegiatan di laksanakan pada hari sabtu dalam satu bulan 

dalam kelas –kelas perkuliahan secara gratis. Pelatihan ini diwajibkan bagi mereka 

yang berniat untuk menjadi panitia suatu kegiatan juga fungsionaris Lembaga Kegiatan 

yang belum pernah mengikuti kegiatan serupa. Gratis. 

3. Pelatihan Menengah dapat dilakukan dalam kelas-kelas hari sabtu (paketan) ataupun 

dikhususkan pada satu minggu tertentu. Pelatihan ini diselenggarakan bagi para 

Fungsionaris ataupun yang berniat menjadi fungsionaris Lembaga Kemahasiswaan 

yang belum pernah mengikuti kegiatan serupa. Gratis. 

4. Pelatihan Lanjutan dilakukan dengan mengkhususkan waktu dalam satu minggu di satu 

tempat yang menuntut konsentrasi dan perhatian khusus. Pelatihan ini diselenggarakan 
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bagi mahasiswa yang berniat menjadi pemimpin ataupun pimpinan Lembaga 

Kemahasiswaan atau juga bagi fungsionaris yang berniat untuk memperdalam ilmunya. 

Gratis.  

 

 

PENUTUP 

 

Kawan-kawan seperjuangan dan pimpinan Lembaga Kemahasiswaan yang terhormat. 

Barangkali dalam beberapa hari terakhir anda telah melihat, mendengar banyak hal 

yang miring dan nggak miring tentang diri saya berkenaan dengan pencalonan saya. Boleh jadi 

apa yang anda ketahui tersebut benar adanya. Saya yang hanya seorang Slamet tentunya 

mempunyai segudang kelemahan yang belumlah tampak, sangatlah manusiawi jika pada pada 

kesempatan ini saya meminta kawan-kawan pimpinan Lembaga Kemahasiswaan bersatu padu 

untuk saling mengisi. Sehingga diharapkan LK dapat berperan dengan optimal tidak sekedar 

menjadi kuda tunggangan, ataupun tempat jual beli kegiatan. 

Saya memprediksikan bahwa pada kesempatan mendatang LK akan menjadi tak 

ubahnya seperti kepanitiaan besar yang  melulu membuat beragam kegiatan dengan dalih 

mahasiswa membutuhkan refresing selama trimester. Bukannya saya menakut-nakuti tetapi 

memang demikian adanya kecenderungan untuk saat ini, anda bisa menilai tanpa harus berpikir 

panjang. 

Menyinggung tentang program kegiatan yang telah anda rencanakan, janganlah terlalu 

dikawtirkan. Mekanisme penyeleksian kegiatan telah ada sejak dulu, hanya saja kebetulan pada 

kesempatan terakhir sedikit ada perkecualian. Mekanisme kompetitif tersebut dimaksudkan 

agar kawan-kawan sekalian semakin produktif dan progresif tidak asal bikin kegiatan. Selain 

dari pada itu dalam sistem pendidikan yang sekarang kuranglah tepat jika anda tetap terpaku 

pada banyaknya kegiatan, marilah dengan kegiatan yang kita bikin tidak hanya sekedar 

memenuhi poin tetapio juga dapat turut memberi warna dalam tiap lulusan. 

Mengenai konsep penyelenggaraan LK secara menyeluruh, juga janganlah terlalu 

dikawatirkan, karena terkadang kurangnya informasi yang diterima membuat kita takut 

membuka diri terhada perubahan. Dalam sejarahnya perubahan penyelenggaraan LK banyak 

dipengaruhi oleh faktor luar, namun demikian untuk kondisi sekarang ini justru faktor dari 

dalamlah yang berpengaruh, seperti : sitem pendidikan trimester, jumlah fakultas dan 

mahasiswa yang bertambah, serta minimnya sarana umum yang biasa diggunakan oleh 

mahasiswa(LK). 
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Demikianlah beberapa hal yang patut kita renungkan bersama mengenai kondisi terkini, masih 

banyak lagi yang dapat kita sharingkan bersama, tentunya jika kita masing-masing mau 

menyediakan waktu. Akhir kata “Akhir kata selamat berjuang kawan, ataukah kita menunggu 

orang lain untuk memeperjuangkan nasib kita ?. 

 

 

 

Slamet Haryono  

 


