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Kata Pengantar 

 

Assalamua’laykum warahmatullahi wabarakatuh 

Salam Akademis! Salam KPK! 

 

Puji syukur senantiasa kami haturkan ke hadirat 

Tuhan Yang Maha Esa, karena atas izin-Nya penulisan 

Buku Panduan Pengelolaan Lembaga Akademis Edisi #2 

ini bisa diselesaikan. 

Mahasiswa dengan segala keistimewaannya 

memiliki tugas mulia yang harus mereka emban. 

Triangular role sebagai mahasiswa: agent of change, iron 

stock, dan moral force. Fungsi mahasiswa yang terwujud 

dalam triangular role mahasiswa tersebut merupakan 

wujud kontribusi mahasiswa terhadap bangsa Indonesia, 

secara umum, dan di lingkungan sekitar mereka 

khususnya. Kalau amanah untuk melakukan transformasi 

menuju bangsa yang lebih bermartabat ini tidak 

diberikan ke pundak mahasiswa, maka kepada siapa lagi 

bisa diberikan? 

Kontribusi besar hanya mampu dilakukan oleh 

manusia-manusia dengan kapasitas besar. Sebelum ia 
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mengurus bangsanya, tentu ia harus selesai mengurus 

dirinya sendiri. Kompetensi dan profesionalitas menjadi 

kata kunci agar transformasi itu bisa dilakukan. Dengan 

kompetensi yang memadai serta jiwa yang profesional, 

mahasiswa siap berkontribusi untuk bangsa ini, menuju 

Indonesia madani, adil, dan mandiri. Lembaga akademis 

atau yang juga dikenal dengan sebutan Kelompok Studi 

hadir sebagai bagian dalam meningkatkan kompetensi 

dan profesionalitas mahasiswa sehingga bisa 

berkontribusi sesuai bidangnya masing-masing. 

Kelompok studi yang tergabung dalam SCCF 

UGM merupakan lembaga yang menjadikan KPK 

(kompeten, profesional, kontributif) sebagai nafas 

geraknya. Tujuannya agar tercetak manusia-manusia 

yang memiliki kompetensi memadai, ditunjang oleh 

profesionalitas yang tinggi, sehingga kemudian mampu 

berkontribusi besar sesuai dengan kompetensi yang 

dimiliki. KPK diharapkan tidak hanya menjadi jargon 

lembaga belaka, akan tetapi, menjadi ruh yang melandasi 

gerak lembaga yang tercermin dalam program kerja dan 

kegiatan lembaga. Untuk itu, diperlukan suatu panduan 
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yang mengarahkan lembaga agar dikelola sesuai dengan 

nilai-nilai KPK tersebut. 

Buku Panduan Pengelolaan Lembaga Akademis 

edisi pertama telah diterbitkan pada tahun 2009 oleh 

para alumni kelompok studi saat itu, dan telah menjadi 

pegangan bagi lembaga yang tergabung dalam SCCF 

dalam mengelola lembaga berbasis KPK. Seiring dengan 

berjalannya waktu, lingkungan dan tantangan dalam 

pengelolaan lembaga berubah. Oleh karena itu, tentu 

saja dibutuhkan strategi yang berbeda untuk menyikapi 

perubahan tersebut demi mencapai cita-cita yang 

diharapkan, yaitu terwujudnya kelompok studi di UGM 

yang mapan dan mandiri. Buku Panduan Pengelolaan 

Lembaga Akademis edisi #2 hadir sebagai pelengkap edisi 

sebelumnya untuk menunjang pemahaman bagaimana 

menerapkan nilai-nilai KPK dalam lembaga. Buku 

Panduan Pengelolaan Lembaga Akademis ini memiliki 

grand theme “Peran Kelompok Studi Berbasis KPK 

Mendukung UGM Menuju World Class Research 

University,” untuk mengarahkan cita-cita kelompok studi 

tidak hanya eksklusif pada tataran internal lembaga saja, 

tetapi juga sejalan dengan cita-cita universitas.  
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Pada bagian awal buku ini dijabarkan tentang 

sejarah dan tujuan berdirinya kelompok studi, sehingga 

anggota dan pengurus yang sedang berada di lembaga 

saat ini, yang walaupun secara fisik tidak ikut serta pada 

masa-masa awal pembentukan lembaga tersebut, tetap 

bisa merasakan semangat yang dibangun pada saat itu. 

Masih pada bab yang sama, dijelaskan tentang visi UGM 

menuju WCRU dan bagaimana peran kelompok  studi 

untuk ikut serta dalam menggapai visi besar tersebut. 

Pada bab berikutnya, yang merupakan bagian inti dari 

buku ini, dijabarkan tentang fungsi-fungsi utama dalam 

kelompok studi yang terdiri dari kaderisasi, media 

pengkajian penelitian, jaringan, dan kewirausahaan. 

Kemudian juga dijelaskan bagaimana KPK bisa diterapkan 

di masing-masing bidang tersebut.  

Rasa terima kasih dan apresiasi yang tinggi kami 

sampaikan kepada alumni kelompok studi di UGM yang 

telah ikut berkontribusi dalam penyelesaian buku 

panduan pengelolaan lembaga akademis jilid dua ini. 

Kemudian, ungkapan terima kasih juga kami haturkan 

kepada para sesepuh kelompok studi, atas diskusi dan 
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sharing pengalamannya yang menambah inspirasi dalam 

penulisan dan penyusunan buku ini. 

Terakhir, kepada adik-adik yang saat ini 

beramanah sebagai pengurus kelompok studi, semoga 

kehadiran buku panduan ini menambah pemahaman 

tentang esensi nilai-nilai KPK itu sendiri dan dapat 

dijadikan sebagai batu pijakan dalam perumusan agenda-

agenda di lembaga. Selamat menjalankan amanah 

sebagai punggawa kelompok studi, membawa kelompok 

studi mengangkasa tinggi dengan kontribusi yang 

membumi. 

 

Penyusun 

 April 2012 

  



vi 
 

PANDUAN PENGELOLAAN LEMBAGA AKADEMIS 

PERAN KELOMPOK STUDI BERBASIS KPK MENDUKUNG 

UGM  

MENUJU WORLD CLASS RESEARCH UNIVERSITY 

 

“Panduan pengelolaan lembaga akademis dan peran 

kelompok studi berbasis KPK mendukung UGM menuju 

World Class Research University” ©  

Yogyakarta  

Diterbitkan oleh : Alumni pengurus lembaga akademis  

Cetakan I :  

Tim penyusun :  SCCF (Study Club Communication Forum) 

UGM 2011 

1. M.Zia Anggiawan (Presidium Kepemimpinan SCCF 

2011, Presiden GC 2010)  

2. Imam Wibisono (Presidium MPP SCCF 2011, Ketua KAB 

2010) 

3. Intan Esaputri (Presidium Jaringan SCCF 2011) 

4. Alifah Sri Sabekti (Presidium Kaderisasi SCCF 2011, 

Sekjend GC 2010)   



vii 
 

DAFTAR ISI 

Kata Pengantar  ___________________________     i 

Penyusun ________________________________   vi 

Daftar isi _________________________________  vii 

Bab I Kelompok Studi Mahasiswa  ____________    2 

1.1 Sejarah Tujuan Berdirinya Kelompok Studi ___    2 

1.2 Karakteristik Kelompok Studi ______________  11 

1.3  Peran Kelompok Studi Mendukung WCRU ___  18 

Bab II Kompeten, Professional, Kontributif _____  22 

2.1 KPK dalam Bidang Kaderisasi ______________  25 

2.2 KPK dalam Bidang MPP  __________________  61 

2.3 KPK dalam Bidang Jaringan  _______________  72 

2.4 KPK dalam Bidang Kewirausahaan __________  81 

Bab III Penutup  ___________________________  88 

 



Panduan Pengelolaan Lembaga Akademis 
 
 

 
 

1 

 

 

UGM mestinya berbangga, karena mereka 

memiliki mahasiswa-mahasiswa yang tidak 

hanya cerdas secara intelektual, namun juga 

mampu merumuskan "winning formula" dalam 

mengelola organisasi kemahasiswaan. Tidak 

berlebihan, jika buku KPK jilid 2 ini akan 

menjadi panduan bagi seluruh aktivis 

mahasiswa di setiap kampus negeri ini, baik 

dalam memanajemen diri pribadi maupun 

organisasi yang mereka pimpin.  

Selamat berkontribusi anak-anak cerdas.. 

(Andrie Javs, Presiden MITI-Mahasiswa 2011, 

Presiden GC 2008) 
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BAB I 

KELOMPOK STUDI MAHASISWA 

 

1.1 Sejarah dan Tujuan Berdirinya Kelompok Studi 

Triangular role mahasiswa: ironstock, agent of change 

dan moral force 

One of the problem faced by the youths: Lack of 

expectation or lack of goal  

(Dr.Ali Badadhah, Islamic SummerCamp.,Stockholm,August,2002) 

 

Dari masa ke masa, kaum muda senantiasa 

berada dalam  garda depan perubahan. Persepsi 

mengenai kaum muda kental dengan semangat, 

keberanian dan idealisme yang membuncah. Hatta, 

seorang dari proklamator kemerdekaan bangsa ini, 

menyemai  pesannya secara lebih spesifik yaitu kaum 

muda di perguruan tinggi (Mahasiswa). Di tengah 

langkanya kesempatan menapaki dunia kampus kala itu, 

pesan Hatta amatlah lugas. 

Tugas perguruan tinggi adalah membentuk 

manusia susila dan demokrat yang : 
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• Memiliki kesadaran tanggung jawab atas 

kesejahteraan masyarakatnya. 

 

• Cakap dan mandiri dalam memelihara dan 

memajukan ilmu pengetahuan. 

• Cakap  memangku jabatan atau pekerjaan dalam 

masyarakat. 

Perguruan tinggi dan mahasiswa. Keduanya 

pelaku, keduanya beraktivitas, keduanya tumbuh, dan 

keduanya berpengaruh. Maka sinergi antara perguruan 

tinggi dan mahasiswa adalah kebutuhan nyata bagi 

kemajuan bangsa. 

Lalu bagaimana potret mahasiswa beberapa 

dekade kemudian? Data statistik milik BPS menyatakan 

bahwa jumlah mahasiswa Indonesia tak lebih dari 2% dari 

total jumlah penduduk (BPS, 2004). Aktivitas mahasiswa 

pasca orde baru semakin menggila, dengan segala wadah 

pergerakan dan bentuk ekspresinya. Namun, dalam kurva 

mahasiswa yang sama, tingkat asusila juga meningkat 

pesat-dengan segala motif dan pelanggarannya. 

Ada hal menarik yang patut dicermati, yaitu 

saat harapan pelaku sejarah bertemu dengan angka 
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penampang indikator tingkat intelektualitas bangsa. 

Hanya 2% dari seluruh penduduk Indonesia-tak lebih 

dari 440.000 orang-yang berkesempatan mengenyam 

pendidikan di sebuah institusi bernama perguruan 

tinggi. Jumlah yang sedikit untuk negara dengan 13.000 

lebih pulau yang terpisahkan oleh perairan. Maka harap 

Hatta sungguh beralasan. Mahasiswa bukanlah menara  

gading,  maka  dengan  jumlahnya  yang  tak  banyak  ini  

ada  harapan  besar  terhadap kontribusi mahasiswa 

dalam mensejahterakan  masyarakat. 

Sebagai seorang akademisi, mahasiswa 

dituntut kompetensinya dibidang keilmuan. Mahasiswa 

sebagai elemen strategis dalam masyarakat, dinantikan 

profesionalitasnya kelak saat dipercaya mengelola 

jabatan tertentu di ranah publik. Dalam kacamata 

pergerakan mahasiswa, ketigaharapan ini analog dengan 

triangular peran mahasiswa: agen perubah yang memiliki 

kekuatan moral dan siap menjadi SDM strategis masa 

depan. 
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Kelompok studi:aktivitas mahasiswaberbasis kepakaran 

”Ifyour actioninspireothers 

todreammore,learnmore,domore, andbecomemore,you 

arealeader”. 

(JohnQuincyAdams, Presiden Amerika ke-6) 

Dalam menjalankan triangular role tersebut, 

aktivitas mahasiswa memiliki warna khas sesuai 

zamannya. Mengacu pada kondisi eksternal, arus 

globalisasi tak sedikit pengaruhnya terhadap aktivitas 

mahasiswa. Jika tak menyiapkan diri dengan optimal, 

maka mahasiswa masa kini harus bersiap menjadi 

pengangguran intelektual yang kalah bersaing dengan 

foreign fresh graduate. Itu baru dalam konteks dunia 

kerja, atau katakanlah industrial setting. Bicara konteks 

yang lebih makro, bisa jadi bangsa ini kedepan hanya 

“ngontrak” di tanah airnya sendiri karena keterbatasan 

kemampuan mengelola sumberdaya: alam maupun 

manusia. 

Itulah mengapa orientasi mahasiwa kini kian 

kental dengan aktivitas akademis praktis: kuliah, 

praktikum, dan mengerjakan tugas. Sistem perkuliahan 

di perguruan tinggi negeri pun kian padat dan menuntut 
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mahasiswa untuk memberikan porsi makin besar 

terhadap aktivitas akademis praktis ini. Mahasiswa kian 

pragmatis? Itu baruasumsi.Lepasdari kebenaran asumsi 

ini, mulai lahir core baru aktivitas mahasiswa dengan ciri: 

• Berbasis pada kepakarannya 

• Memberikan pilihan solusi secara rasional 

dengan dasar kompetensinya 

• Melakukan aksi nyata dengan karya intelektual 

dan upaya masuk dalam wilayah operasional 

dalam  sektor kehidupan paska kampus 

• Melakukan mobilitas vertikal berdasar 

kompetensi dan profesionalitasnya 

Keempat ciri ini berpadu dalam sebuah 

pergerakan, berinteraksi pada atmosfer penuh 

semangat-khas  mahasiswa,  dengan  menerjemahkan  

student’s  triangular  role  itu  dalam u n i q u e n e s s  o f  

s t u d y  o r i e n t e d  y a n g  b e r n a m a  k e l o m p o k  

s t u d i .  

Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu 

universitas terbaik di Indonesia yang dikenal karena  

konstribusinya yang nyata bagi masyarakat sekitarnya 

melalui hasil kegiatan keilmuan yang dilakukan oleh 
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civitas akademiknya. Salah satu faktor pendukung 

berjalannya kegiatan keilmuan di kalangan civitas 

akademika, terutama mahasiswa, adalah adanya 

kelompok studi mahasiswa sesuai bidang ilmunya 

masing-masing. Eksistensi suatu kelompok studi 

mahasiswa dirasakan sangat perlu, karena begitu banyak 

potensi keilmuan mahasiswa yang dapat disalurkan dan 

diaktualisasikan melalui kelompok studi dan bernilai guna 

langsung ke masyarakat. Saat ini, di setiap fakultas telah 

banyak berdiri kelompok studi mahasiswa yang mengkaji 

dan mengembangkan bidang ilmu yang didapatkan 

maupun yang tidak didapatkan mahasiswa di bangku 

kuliah. 

Beberapa kelompok studi fakultas maupun 

kelompok studi spesifik yang ada saat ini antara lain; 

Teknik – Cendekia Teknika (CT), Lembaga Penelitian dan 

Kajian Teknik  Aplikatif (LPKTA), MIPA – Lingkar Studi 

Sains (LSiS), Biologi – Kelompok Studi Entimologi (KSE), 

Biologi – Kelompok Studi Kelautan (KSK), Kelompok Studi 

Arsitektur Taman (KSAT), Kelompok Studi Herpetologi 

(KSH), Biologi Orchid Study Club (BioSC),Biology Muslim 

Study Club (BioMSC), Geografi – Geography Study Club 
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(GSC), Kedokteran – Medical Study Club (MSC), Farmasi – 

Profetik, Pusat Informasi Obat Gadjah Mada (Piogama), 

Kedokteran Gigi – Denta Paramitha (DEPA), Kedokteran 

Hewan –Veterinary Scientist Community (VSC), Himpunan 

Studi Ternak Produktif (HSTP), Kelompok Studi Satwa Liar 

(KSSL), Ekonomi dan Bisnis – Shariah Economic Forum 

(SEF), Psikologi – Islamic Psychology Learning Forum 

(IPLF), Nuansa, Creative and Natural School, Ilmu Budaya 

– HUMANIKA, Teknologi Pertanian – Agritech Study Club 

(ASC), Pertanian – Klinik Agromina Bahari (KAB), 

Kehutanan – Forestry Study Club (FSC), Peternakan – 

FOSMAPET, Hukum – Islamic Law Forum (ILF), Sosial 

Politik – Islamic Politic Forum (IPF), Intelektual Muda 

Fisipol (IMF). Selain itu, ada dua kelompok studi di 

tingkat universitas yang memiliki peran yang signifikan 

dalam membangun karakter penelitian mahasiswa yaitu 

GAMA CENDEKIA dan Unit Penelitian Interdisipliner (UPI).  
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Gambar 1.1 Logo Kelompok Studi UGM 

Seiring dengan berdirinya kelompok studi 

fakultas maupun universitas, beberapa penggerak 

kelompok studi merumuskan beberapa tujuan 

didirikannya kelompok – kelompok studi ini agar core 
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pergerakan mahasiswa di bidang keilmuan memiliki arah 

dan tujuannya yang memiliki ciri khas. Secara umum 

tujuan awal didirikannya kelompok studi yang dikenal 

dengan five functions adalah sebagai berikut:  

1. Ekspansi lembaga mahasiswa yang bergerak di 

bidang keilmuan. 

2. Motivasi anggota untuk berkompetensi positif 

sehubungan dengan keilmuannya. 

3. Pembentukan lembaga yang berbasis riset yang 

mampu mengubah paradigma, persepsi, dan asumsi 

menjadi nilai yang dapat dievaluasi. 

4. Tempat aktualisasi bagi mahasiswa umum yang 

tidak tertarik mengikuti kegiatan selain kegiatan 

keilmuan. 

5. Jembatan menuju dunia profesi.  

Pada tahun 2007 dirumuskan secara sederhana 

tujuan dari adanya kelompok studi yaitu membentuk 

dan mengarahkan kader menjadi kompeten, profesional 

& kontributif (KPK). KPK bukan sekedar sistem tapi 

dimaknai sebagai ruh pergerakan kelompok studi. 



Panduan Pengelolaan Lembaga Akademis 
 
 

 
 

11 

 

Gambar 1.2 Bagan KPK 

1.2 Karakteristik Kelompok Studi 

Karakteristik kelompok studi ini dibagi berdasarkan 

cakupan arah keilmuan dan perannya yang spesifik. 

Untuk kelompok studi universitas secara garis besar 

memiliki karakteristik sebagai berikut:  

1. Lembaga pengkajian dan penelitian interdisipliner  

2. Anggota berasal dari berbagai fakultas di UGM  

3. Sarana untuk berkontribusi (problem solver, 

innovator, agent of change)  

4. Etika profesi  

5. Menjunjung Profesionalitas, legal universitas (UKM 

resmi UGM)  

Kelompok studi fakultas (KSF) dan kelompok 

studi spesifik (KSS) yang ada di UGM tersebar di masing – 
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masing Fakultas. Dari semua lembaga tersebut, secara 

umum karakteristik KSF adalah sebagai berikut :  

1. Lembaga keilmuan di tingkat fakultas  

2. Bersifat interdisipliner  

3. Anggota berasal dari berbagai jurusan di fakultas 

tersebut  

4. Sarana aktualisasi dan pengkaryaan anggotanya  

5. Sarana untuk berkontribusi (problem solver, 

innovator, agent of change)  

Sedangkan untuk karakteristik secara umum 

dari sebuah kelompok studi spesifik adalah sebagai 

berikut :  

1. Lembaga keilmuan di tingkat fakultas, yang 

mempelajari ilmu yang lebih spesifik  

2. Pengkajian bersifat aplikatif  

3. Keanggotaan berdasarkan minat keilmuan 

mahasiswa dalam satu fakultas  

4. Jaringan ke dosen terkait (bidang keilmuan spesifik) 

cukup kuat  

5. Sarana aktualisasi dan pengkaryaan anggotanya  
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6. Sarana untuk berkontribusi (problem solver, 

innovator, agent of change)  

Selain itu, jenis kelompok studi yang ada di 

UGM berdasarkan kemandirian lembaganya terbagi 

menjadi dua; yaitu kelompok studi yang otonom/ 

independen (bukan bagian dari lembaga apapun) dan 

kelompok studi semi otonom. Sebagian besar kelompok 

studi fakultas di UGM bersifat independen atau bukan 

merupakan bagian dari lembaga apapun. Sedangkan 

kelompok studi yang bersifat semi otonom merupakan 

kelompok studi yang menjadi bagian dari suatu lembaga; 

misalnya bagian dari lembaga dakwah fakultas (LDF) atau 

bagian dari BEM Fakultas. 

Dari sisi kesehatan manajemen lembaga, 

kelompok studi di kategorikan menjadi 3 jenis lembaga 

yaitu lembaga studi perintis, lembaga studi madya, dan 

lembaga studi mapan. 
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Tabel 1.1 Gradisasi Kelompok Studi UGM 

Aspek Lembaga Studi Perintis Lembaga Studi Madya Lembaga Studi Mapan 

Kaderisasi Belum memiliki alur 

kaderisasi. 

Memiliki alur kaderisasi 

“setengah terbuka” (tidak 

semata-mata closed 

recruitment atau hanya 

mengandalkan ajakan 

personal) 

Kaderisasi: terbuka  

Up grade kader sesuai 

“warna” lembaga. 

Tim inti semuanya 

berasal dari second line 

(lahir dari kaderisasi 

lembaga). 

Second line mayoritas 

berasal dari partisipan 

(pengkaderan sejak awal 
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 mahasiswa baru). 

Pengelolaan 

Lembaga 

Blue print dan rencana 

strategis lembaga belum 

jelas. 

Hanya memiliki beberapa 

personil yang 

menggerakkan lembaga. 

Pengelolaan lembaga 

tergantung pada personil 

bukan sistem. 

Sudah memiliki dan 

menjalankan blue print 

serta rencana strategis 

lembaga. 

Sudah memiliki tim inti 

dan second line yang 

menggerakkan lembaga 

Ada sistem pengelolaan 

lembaga tetapi masih 

terkendala dalam 

merealisasikannya 

Blue print& rencana 

strategis lembaga 

terlaksana >80 %. 

Memiliki pembagian 

peran lembaga: tim inti 

(PH) + second line (staf) 

+ partisipan (anggota). 

Pengelolaan lembaga 

terstandarisasi & 

tersistematisasi. 
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belum terimplementasi. 

Jaringan Belum memiliki jaringan 

dengan organisasi profesi 

atau keilmuan yang sesuai 

dengan core lembaga. 

Memiliki jaringan yang 

hanya diaktivasi saat 

lembaga membutuhkan. 

Memiliki jaringan 

keilmuan atau profesi 

yang terjaga dengan baik 

hubungannya. 

Optimalisasi 

Lembaga 

Hanya sebatas melakukan 

kegiatan. 

Warna/spesifikasi 

lembaga belum jelas. 

Belum aktif di kegiatan-

kegiatan ilmiah fakultas 

maupun universitas. 

Eksistensi lembaga 

(kegiatan aktif dan rutin 

menjadi brand image). 

Warna/spesifikasi 

lembaga sudah jelas. 

Aktif di kegiatan-kegiatan 

ilmiah fakultas dan 

Eksistensi lembaga 

(parameter: kegiatan 

aktif, menjadi brand 

image). 

Lembaga studi menjadi 

bahan rujukan di bidang 

keilmuannya. 
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universitas, namun masih 

mengandalkan 

kemampuan personal. 

Aktif di kegiatan-

kegiatan ilmiah fakultas 

dan universitas (secara 

kelembagaan). 

Media Belum memiliki media Sudah memiliki media, 

namun belum rutin 

penerbitannya. 

Media rutin hadir di 

tengah publik. 
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1.3  Peran Kelompok Studi Mendukung WCRU  

Universitas Gadjah Mada dalam berkontribusi 

kepada masyarakat, bangsa, dan negara diakui secara luas 

bahkan sampai di tingkat internasional. Reputasi, ciri khas, 

keunggulan, dan dedikasi ini didukung dengan banyaknya 

UKM yang berdiri yang juga mempunyai nilai konstribusi. 

Apalagi dengan visi UGMmenjadi WCRU (World Class 

Research University) yaitu universitas riset kelas dunia yang 

unggul, mandiri, bermartabat, dan dengan dijiwaiPancasila 

mengabdi kepada kepentingan dan kemakmuran bangsa, 

membutuhkan dukungan banyak pihak agar cita – cita ini 

tercapai, tak terkecuali peran lembaga – lembaga mahasiswa 

yang ada di UGM, salah satunya adalah peran kelompok 

studi. Agar kelompok studi bisa mendukung UGM menjadi 

WCRU, kelompok studi harus bergerak terarah dan teratur.  

Salah satu upaya agar peran kelompok studi ini 

semakin nyata dalam mendukung UGM menjadi WCRU 

adalah dengan mengelola kelompok studi berbasis KPK. 

Berikut beberapa strategi yang sudah dirumuskan UGM 

untuk mencapai tujuan menjadi universitas riset kelas dunia 

yaitu:  
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1. Terwujudnya pembelajaran berbasis riset 

2. Tercapainya peningkatan reputasi dan akreditasi 

internasional di bidang pendidikan, riset dan pengabdian 

kepada masyarakat 

3. Tercapainya peningkatan jejaring kerjasama internasional 

4. Tercapainya peran UGM yang selalu meningkat dalam 

penyelesaian masalah bangsa dengan pendekatan 

kerakyatan dan sosio-budaya Indonesia mencakup 

advokasi keunggulan lokal ke tingkat dunia (Sumber : 

Rencana Strategis UGM 2008-2012) 

 

Gambar 1.3 Forum Temu Intelektual Muda Gadjah Mada 2011 
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Strategi yang sudah dirumuskan diatas sejalan 

dengan sistem KPK yang akan dijalankan dalam kelompok 

studi. Untuk mencapai tujuan pembelajaran berbasis riset, 

semua kelompok studi memberikan kompetensi umum 

kepada semua anggotanya agar bisa melakukan riset sesuai 

dengan karakteristik studinya. Selain itu hasil riset yang 

dikembangkan, harapannya bisa bernilai konstribusi kepada 

masyarakat, contohnya, beberapa kelompok studi sudah 

mengembangkan “comdev” (community development) di 

beberapa desa. Kelompok studi ini juga didorong untuk bisa 

profesional di bidangnya sehingga bisa bekerja sama atau 

mengembangkan jaringannya ke tingkat nasional bahkan 

internasional. Sehingga dengan sistem KPK yang telah dibuat, 

maka peran kelompok studi akan semakin signifikan untuk 

mendukung UGM menjadi WCRU. 
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Konsep KPK tidak hanya 

mencerahkan tapi juga 

memberikan arahan dalam 

mengelola KSF, 

memperkuat sistem 

organisasi, memperluas 

jaringan, meningkatkan 

daya saing dan positioning, 

hingga melahirkan SDM 

unggul yang kompeten, 

profesional, dan kontributif. Konsep KPK juga 

menjadikan KSF mampu menelurkan generasi 

pasca kampus yang siap terjun di tringular 

role: public, privat, dan NGO, dengan pilihan 

sadar dan pertimbangan kebermanafaatan 

semesta. 

(IBP Angga Antagia; Staff Ahli DPR RI, 

Presnas FoSSEI 2007-2008, Ketua SEF 2006) 

  



Panduan Pengelolaan Lembaga Akademis 
 
 

 

22 

BAB II 

KPK 

(Kompeten, Profesional, Kontributif) 

 

KPK yang dibahas dalam buku ini merupakan 

rangkaian tiga kata yang dijadikan dasar gerak kelompok 

studi. Jadi dengan KPK, gerak kelompok studi mengacu pada 

tiga kata: kompetensi, profesionalitas dan kontribusi. 

Kompetensi berarti kapasitas dan kemampuan individu 

dalam suatu bidang tertentu. Profesionalitas, menunjukkan 

kualitas pekerjaan yang mendekati sempurna dan jauh dari 

cacat. Kontribusi, tak lain adalah wujud kepekaan terhadap 

lingkungan sekitarnya. Gerak kelompok studi berbasis KPK 

berperan pada fungsi kelompok studi itu sendiri. Secara 

umum dapat dikatakan bahwa fungsi kelompok studi adalah 

membentuk dan mengarahkan mahasiswa menjadi 

mahasiswa yang kompeten, profesional dan kontributif. 

KPK bukan jargon satu malam yang lahir tanpa 

pertimbangan yang matang. KPK merupakan hasil renungan 

panjang dari beberapa alumni kelompok studi yang 

menyusun buku KPK edisi pertama. KPK mencoba 
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mengadaptasi logika brilian Einstein dalam memformulasikan 

konsep Fisika modern. Sederhana tapi memiliki banyak 

derivasi, interdependensi, dan aplikasi. Bila dicermati lebih 

lanjut, KPK tak hanya bicara dalam tataran individu. KPK 

merupakan ruh pergerakan baru aktivitas mahasiswa yang 

terangkum dalam sebuah sistem. Sebut saja pengelolaan 

SDM, manajemen organisasi, dan tentunya peningkatan 

kapasitas keilmuan yang semuanya teraktualisasi dalam 

sebuah wadah bernama kelompok studi mahasiswa (Gambar 

2.1). 

 

Gambar 2.1 Hubungan antarperan yang dimiliki sebuah kelompok 

studi yang diselaraskan dengan KPK 
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KPK merupakan konsep dasar yang menitikberatkan 

pada penanganan anggota lembaga bersangkutan. Kenapa 

target utama kita adalah anggota, hal ini karena anggota 

merupakan aset utama yang dapat dikembangkan dan 

anggota pun yang akan mengembangkan lembaga tersebut. 

Selain itu, anggota pulalah yang akan dibentuk menjadi insan 

yang kontributif dengan bekal kompetensi dan 

profesionalitasnya. 

 

Gambar 2.2 SCCF Award 2012 

Berbicara tentang penerapan KPK dalam sebuah 

kelompok studi, dalam buku KPK edisi kedua ini akan dibahas 

prinsip dasar penerapan KPK dalam bidang-bidang yang ada 

dalam sebuah kelompok studi. Berbeda dengan buku KPK 

edisi pertama yang hanya mengulas penerapannya dalam 

bidang kaderisasi, dalam buku ini akan dibahas seperti apa 
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penerapan konsep KPK dalam bidang kaderisasi, MPP (Media, 

Pengkajian dan Penelitian), jaringan dan kewirausahaan. 

 

2.1 KPK dalam Kaderisasi 

Dalam bidang kaderisasi, KPK memiliki beberapa 

peran. Diantaranya sebagai: 

Nilai 

Nilai-nilai kompetensi, profesionalitas dan kontribusi 

merupakan nilai yang ditanamkan dalam proses kaderisasi 

lembaga. Nilai kompetensi yaitu kepakaran yang baik dalam 

bidang yang ditekuni seorang anggota (kompeten dalam 

bidangnya), baik dari segi disiplin ilmunya maupun di bidang 

yang ditekuninya di lembaga. Seorang anggota hendaknya 

total dalam kepakarannya karena akan menentukan 

kontribusinya di masa yang akan datang. 

 

Gambar 2.3 Pemenang SCCF Award 2012 
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Nilai profesionalitas merupakan nilai yang harus 

ditanamkan; bahwa dalam menjalankan tugasnya, baik 

sebagai seorang mahasiswa maupun aktivis lembaga harus 

disertai dengan kesungguhan, sehingga kualitas kerjanya bisa 

dikatakan mendekati sempurna. Sedangkan nilai kontribusi 

ditanamkan sejak awal untuk mereorientasi tujuan 

mahasiswa agar segala kompetensi dan profesionalitas yang 

dimiliki bukan digunakan untuk sekedar memenuhi ambisi 

pribadi (misal: prestatif, mendapat pekerjaan yang gajinya 

besar, memperkaya diri, dsb) tapi lebih dari itu, anggota 

lembaga dipahamkan bahwa ada sesuatu yang lebih penting 

untuk dilakukan; yaitu sebuah aksi nyata untuk memberikan 

kontribusi terbaik di masa depan;  kebermanfaatan yang luas 

bagi lingkungan sekitarnya. 

 

Ruh 

Dalam menjalankan proses kaderisasi di lembaga, 

pelaku hendaknya bergerak dengan ruh atau semangat untuk 

membekali anggota dengan kompetensi, menjalankannya 

secara profesional dan dengan tujuan untuk memberikan 

kontribusi terbaik dengan mencetak generasi muda yang luar 

biasa nantinya. Tentunya dalam konteks sebuah lembaga,  



Panduan Pengelolaan Lembaga Akademis 
 
 

 
 

27 

kaderisasi merupakan kewajiban setiap anggota. Hal ini 

karena bicara tentang kaderisasi lembaga berarti kita 

berbicara dengan konteks melakukan pengelolaan by system, 

bukan by person. Seluruh elemen dalam sebuah lembaga 

harus memahami tanggung jawab kaderisasi ini. 

 

Cita-cita dan Tujuan 

Sebagai cita-cita, KPK merupakan cita-cita yang harus 

ditanamkan kepada anggota sejak awal. Dengan ini 

diharapkan setiap anggota mempunyai semangat yang tinggi 

dalam mengembangkan dirinya di lembaga untuk menjadi 

mahasiswa yang KPK. 

Sebagai sebuah tujuan kaderisasi, KPK merupakan 

gambaran umum mengenai generasi yang seperti apa yang 

ingin dihasilkan lembaga tersebut. Sedangkan gambaran atau 

rincian yang lebih rinci tentang anggota lembaga seperti apa 

yang akan dicetak, lembaga dapat membuatnya dalam 

Standar Mutu Anggota (SMA) untuk setiap jenjang. 

 

Alur 

KPK sebagai sebuah alur kaderisasi menjawab 

fenomena ketimpangan kaderisasi pada sebuah lembaga 
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yang pada akhirnya lebih sering menekankan kerja-kerja 

profesional dan pelaksanaan program-program kerja 

sedangkan asupan kompetensi anggota kurang mendapat 

perhatian yang proporsional dengan tuntutan aktivitasnya 

dalam lembaga tersebut. Akhirnya kapasitas anggota sebagai 

anggota yang kompeten kurang terpenuhi. Di sisi lain 

kelompok studi merupakan suatu lembaga yang letak daya 

tariknya justru pada anggapan pasar (baca: target rekrutmen) 

bahwa lembaga tersebut akan mampu menjadi sarana 

mereka untuk jadi orang yang kompeten. 

Contohnya, seorang mahasiswa mungkin berharap 

dengan bergabung dalam suatu kelompok studi, dia akan 

jago menulis karya tulis ilmiah; namun ketika lembaga 

tersebut mengadakan pelatihan kepenulisan, dia harus 

menjalankan perannya sebagai pelaksana teknis, sehingga 

dia justru tidak bisa mendapatkan ilmu yang disampaikan 

dalam pelatihan tersebut dengan baik. Maka dari itu alur 

kaderisasi berbasis KPK disusun dengan mempertimbangkan 

komposisi alur kaderisasi yang pas untuk membentuk 

mahasiswa yang KPK melalui kaderisasi sebuah lembaga. 

Secara sederhana, konsep KPK sebenarnya dibangun 

oleh tiga bangun sederhana yang saling melengkapi satu 
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sama lain. Tiga bangun tersebut masing – masing 

mencerminkan poin kompetensi, profesionalitas dan 

kontribusi. Gambaran serta penjelasannya adalah sebagai 

berikut: 

 

 

Gambar 2.4  Bagan pemenuhan kompetensi (atas), profesionalitas 

(tengah) dan kontribusi (bawah) 

 

Walaupun ketiga bangun diatas terlihat berbeda satu 

sama lain, tetapi ada satu hal yang sama yaitu, ketiga bangun 

di atas dipecah oleh tiga buah garis. Pada buku edisi pertama 

ketiga garis ini dimaknai sebagai garis pembatas tahun kuliah 

seorang mahasiswa. Namun ternyata pemaknaan tiga garis 

tersebut menjadi masalah ketika melihat kenyataan yang 
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terjadi di lembaga. Hal ini terjadi karena kebanyakan 

pelaksana alur kaderisasi memaknai pembagian garis ini 

mentah-mentah untuk diterapkan di lembaga. Kurangnya 

kemampuan atau keberanian untuk mendefinisikan konsep 

ini sendiri sesuai kondisi lembaga (berinovasi) yang 

mengakibatkan idealisme KPK dan penerapannya di lembaga 

menghasilkan output yang timpang. Hal ini akhirnya berujung 

pada pertanyaan, relevankah KPK ini diterapkan? Dengan 

latar belakang inilah buku edisi kedua ini berusaha 

membahasakan alur KPK sesuai bahasa realita lembaga, 

sehingga tiga garis bukan diartikan sebagai pembatas tahun 

kuliah seorang mahasiswa tetapi sebagai pembatas jenjang 

seorang mahasiswa yang menjadi anggota kelompok studi. 

Pada Gambar 2.5, segitiga pertama (kompetensi) 

adalah segitiga yang semakin ke kanan semakin mengerucut, 

maksudnya yaitu pemberian kompetensi yang maksimal 

adalah pada saat tahun – tahun awal seseorang kuliah atau 

awal masuk ke sebuah lembaga dan sejalan dengan 

meningkatnya jenjang yang dilalui oleh seorang anggota, 

semakin sedikit kompetensi yang diberikan. Bangun yang 

menggambarkan profesionalitas berbeda dengan dua bangun 

yang lain. Profesionalitas, dalam konsep ini, diwakili oleh 
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bangun belah ketupat yang mengindikasikan pemenuhan 

profesionalitas seorang anggota akan benar – benar diuji saat 

ia berada dalam tahap pertengahan. Sedangkan untuk 

segitiga ketiga (kontribusi) adalah segitiga yang makin 

melebar ke kanan. Hal ini berarti pemberian kontribusi 

seseorang (mahasiswa) akan lebih banyak diminta di masa 

akhir keberadaaan pada sebuah lembaga, bahkan sampai 

pasca lembaga dan pasca kampus nantinya. Apabila ketiga 

bangun ini digabungkan satu sama lain maka akan terbentuk 

sebuah bangunan konsep seperti di bawah ini : 

 

Gambar 2.5 Periode pemenuhan KPK 

Namun, konsep ini bukan berarti bahwa ketika masa 

awal seorang mahasiswa bergabung di sebuah lembaga ia 
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100% diasupi dengan segala pemenuhan kompetensi dan 

tidak diberi porsi profesionalitas dan kontribusi. Begitu pula 

masa pertengahan seorang anggota di lembaga tidak hanya 

dilatih profesionalitasnya tanpa asupan kompetensi ataupun 

diarahkan kontribusinya, atau hanya dituntut kontribusinya 

di masa akhir keanggotaannya. Jika kita cermati bagan pada 

Gambar 2.5 di atas, ketiga bangun saling beririsan satu sama 

lain. Maksudnya setiap jenjang tetap ada pemenuhan KPK 

tapi dengan porsi yang berbeda. 

Pada Jenjang 1 kita bisa melihat pemenuhan 

kompetensi (merah) memiliki porsi terbesar sedangkan 

pemenuhan aspek profesionalitas (ungu) dan kontribusi 

(biru) memiliki porsi yang sedikit. Untuk kompetensi sendiri 

dapat dibagai menjadi dua kategori, yaitu kompetensi umum 

dan khusus. Dalam konteks lembaga kompetensi umum 

merupakan kompetensi tentang kelembagaan. Hal ini berarti 

seorang anggota menguasi betul seluk beluk kelembagaan 

organisasi yang diikutinya secara umum. Sedangkan 

kompetensi khusus adalah kompetensi tentang disiplin 

keilmuan apa yang diusung oleh lembaga tersebut. 

Kompetensi khusus, lebih jauh, dibagi menjadi dua; yaitu 

kompetensi khusus kelembagaan dan kompetensi khusus 
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bidang kelimuan yang dipelajarinya. Kedua jenis kompetensi 

khusus ini berarti bahwa seorang anggota mampu dan 

kompeten pada bidang ilmu yang dipelajarinya dan secara 

khusus menguasai bidang tempat ia bertugas di lembaganya.  

Untuk kompetensi-kompetensi yang bersifat 

kelembagaan ini dapat diakomodasi pemenuhannya melalui 

lembaga, di sisi lain kompetensi khusus individu (terutama 

untuk disiplin ilmu masing-masing) merupakan tanggung 

jawab setiap individu. Lembaga, dalam pemenuhan 

kompetensi khusus keilmuan, hanya berperan untuk 

memotivasi dan menciptakan iklim yang kondusif agar setiap 

individu benar-benar kompeten di bidangnya masing-masing. 

Pemenuhan kompetensi kelembagaan tidak harus semua 

diakomodasi oleh lembaga, tetapi bisa juga dengan 

mengarahkan para individunya mencari di tempat lain. 

Pada Jenjang 2, pemenuhan profesionalitas 

mendapat porsi yang lebih besar. Biasanya hal ini dilakukan 

dengan cara melibatkan anggota pada kerja-kerja organisasi. 

Namun di tahap ini bukan berarti tidak ada asupan 

kompetensi. Asupan kompetensi tetap ada, hanya porsinya 

yang tidak sebanyak di awal jenjang keanggotaan.  

Sedangkan untuk porsi kontribusi, harapannya anggota 
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benar-benar paham bahwa pelaksanaan kerja – kerja 

organisasi merupakan bentuk pengasahan kontribusi 

anggota. 

Pada Jenjang 3, biasanya anggota sudah menjadi 

petinggi lembaga (PH atau staf ahli) maka porsi kontribusi 

lebih besar dari sebelumnya. Dalam menjalankan roda 

organisasi ini juga dilakukan dengan asas profesionalitas. 

Sedangkan untuk asupan kompetensi masih ada walaupun 

mungkin dalam aspek kompetensi ini sudah tidak banyak 

yang diakomodasi lembaga, melainkan menjadi tanggung 

jawab individu untuk terus mengembangkan diri. Apalagi 

setelah jenjang ini, anggota akan memasuki fase pasca 

lembaga maupun pasca kampus. Pada jenjang ini lembaga 

sudah tidak memonitor, namun hal ini tetap dicantumkan 

agar setiap individu paham bahwa proses yang dialami di 

lembaga bukan berarti tidak berbekas dan selesai bersamaan 

dengan selesainya masa keanggotaan di tataran struktural 

lembaga. Setelah keluar dari lembaga ataupun kampus, 

individu yang KPK diharapkan mampu memberikan 

kebermanfaatan bagi sekitar. Maka dari itu porsi kontribusi 

anggota di fase akhir keanggotaan semakin besar karena ia 
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punya tanggung jawab sebagai orang yang berilmu 

(kompeten) dan profesional. 

Seringnya, penerapan KPK di lembaga yang 

mengkotak-kotakkan pemenuhan ketiga aspek KPK berujung 

pada hilangnya banyak anggota di periode pertengahan, 

bahkan di tahap kontribusi akhirnya anggota tidak siap 

dengan paradigma kontribusi yang ada. Hal ini dikarenakan 

pada masa awal anggota hanya menerima asupan-asupan 

saja tanpa ada keterlibatan peran, menyebabkan anggota 

baru nyaman dan akhirnya ketika saatnya seorang anggota 

memberikan peran atau kontribusi yang lebih banyak, banyak 

anggota yang menolak karena merasa kebutuhannya sudah 

tercukupi. Fenomena ini akhirnya berdampak pada 

keroposnya lembaga karena kekurangan SDM. 

Secara garis besar, konsep KPK juga ditunjukkan oleh 

gambar dibawah ini : 

 

 

Gambar 2.6 Alur pemenuhan KPK 
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Hal terakhir yang menjadi penyebab mengapa 

perkembangan lembaga tidak signifikan atau malah mundur 

adalah sumber daya manusia yang belum lihai dalam 

mengelola lembaga itu sendiri. Mari kita perhatikan gambar 

berikut yang menggambarkan seberapa banyak mahasiswa 

yang mengambil perannya dalam pergerakan mahasiswa ini. 

 

 

Gambar 2.7 Pembagian peran mahasiswa 

 

Realita yang ada, dari semua mahasiswa yang 

masuk ke universitas, ternyata hanya 20% yang memiliki 

kemauan untuk berorganisasi di lembaga mahasiswa dan 

80% sisanya adalah mahasiswa yang tidak atau kurang 

memiliki minat untuk bergabung dalam lembaga mahasiswa. 
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Kebanyakan mahasiswa yang bergabung dalam suatu 

lembaga, hanya sedikit yang dapat bertahan untuk 

memberikan karya lebih di lembaga. Jadi memang sesuatu 

yang tidak mudah apabila kita ingin mencetak seorang 

pemimpin dalam sebuah lembaga yang dapat melahirkan ide 

– ide segar yang dapat digunakan oleh lembaga tapi hal 

tersebut bukan tidak mungkin untuk dilakukan, tergantung 

dari alur kaderisasi dan pembelajaran yang dilakukan 

lembaga kepada anggota. 

Pembagian peran ini juga bisa dijadikan cerminan 

output kaderisasi secara kuantitatif. Artinya untuk 

mempertahankan anggota, sehingga sampai akhir periode 

masih tetap utuh 100% adalah sesuatu yang hampir tidak 

mungkin. Jumlah anggota sebanyak 20% yang masih 

bertahan dari rekrutmen awal sudah merupakan suatu 

capaian yang luar biasa. Apalagi jika dari 20% jumlah anggota 

tersebut merupakan orang - orang dengan kualitas yang 

sesuai dengan harapan. 

Satu lagi yang perlu ditekankan adalah bahwa 

kelompok studi tetaplah sebuah organisasi. Setiap bagian 

dari sebuah kelompok studi memiliki peran untuk mencapai 

pemenuhan KPK ini. Kelompok studi mahasiswa tak bisa 
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hanya berpegang pada keilmuannya saja. Struktur organisasi 

dan pembagian peran di dalamnya menjadi perhatian 

penting agar organisasi dapat berjalan by system, bukan by 

person. Kaderisasi tidak akan berjalan manakala hanya 

segelintir orang yang memikul tanggung jawab ini. Hal ini 

merupakan tanggung jawab setiap individu yang ada dalam 

suatu lembaga, bidang kaderisasi hanyalah penanggung 

jawab pelaksanaan. 

 

7 Fungsi Kaderisasi 

1. Rekrutmen 

Fungsi rekrutmen adalah sebuah upaya promosi 

lembaga kepada target rekrutmen agar tertarik untuk 

bergabung ke lembaga tersebut. Rekrutmen ini ada dua jenis 

yaitu open dan closed recruitment. 

 

2. Pendataan 

Fungsi pendataan bertujuan agar siapa saja yang 

bergabung di sebuah lembaga benar-benar terdata dengan 

baik sehingga memudahkan pengamatan. Setiap anggota 

memiliki data hidup dan data mati. Data mati merupakan 

data yang tidak berubah-berubah, sedangkan data hidup 
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merupakan data yang bisa berubah-ubah setiap jangka waktu 

tertentu dan selalu diperbaharui secara berkala, seperti IPK, 

skor TOEFL. Pendataan ini juga dapat digunakan sebagai 

pemetaan potensi anggota. 

 

3. Up grading dan Penjagaan 

Up grading adalah upaya peningkatan kapasitas yang 

berujung pada peningkatan jenjang keanggotaan. Up grading 

merupakan salah satu bentuk upaya pemenuhan kompetensi 

aggota. Sedangkan penjagaan adalah upaya-upaya yang 

dilakukan agar anggota dapat bertahan di lembaga sampai 

akhir jenjang. Fungsi ini dapat dilakukan melalui jalur formal 

maupun informal (pendekatan kultural). 

 

Gambar 2.8 SCCF Leadership Camp 2011 
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4. Penataan dan Pengkaryaan 

Fungsi ini biasanya identik dengan pembagian peran 

dalam organisasi baik dalam kepanitiaan maupun dalam 

bidang-bidang yang ada dalam organisasi tersebut. Penataan 

dan pengkaryaan ini dilaksanakan dengan memperhatikan 

potensi dan minat anggota, serta kebutuhan organisasi. 

 

5. Komunikasi dan Koordinasi 

Fungsi ini dibutuhkan ketika menjalankan proses 

kaderisasi karena dalam sebuah lembaga, kaderisasi bukan 

sesuatu yang berdiri sendiri. Kaderisasi termasuk dalam 

sistem pengelolaan lembaga yang berkaitan dengan bidang-

bidang lain. Maka dari itu, fungsi komunikasi dan koordinasi 

perlu dijalankan dalam kaderisasi. Tidak hanya komunikasi 

dan koordinasi antarbidang dalam lembaga sebenarnya. 

Dengan lembaga lain pun juga dibutuhkan, ketika suatu 

lembaga memiliki anggota yang juga menjadi anggota di 

lembaga lain tersebut. Tujuan dari komunikasi antar lembaga 

ini agar tidak ada “rebutan” anggota antar lembaga yang 

rentan menimbulkan konflik antar lembaga. 
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6. Penyiapan Perangkat Kaderisasi 

Fungsi ini merupakan upaya untuk mengadakan 

perangkat kaderisasi atau setiap sarana yang dibutuhkan 

untuk menjalankan kaderisasi dalam sebuah lembaga. 

Diantara berbagai macam perangkat kaderisasi yang akan 

sedikit diulas disini adalah SMA, training, administrasi dan 

Forum Group Discussion (FGD). 

 SMA (Standar Mutu Anggota) 

Standar mutu anggota merupakan gambaran 

output seperti apa yang ingin dihasilkan dari lembaga 

yang bersangkutan. Maka dari itu, penentuan standar ini 

hendaknya dilaksanakan sebelum sebelum menyusun 

alur pelaksanaan kaderisasi. Contoh SMA kelompok 

studi secara umum dapat dilihat pada Tabel 2.1. 

 Training 

Training ini merupakan sarana kolektif untuk 

meningkatkan kapasitas anggota dengan memberi 

asupan kompetensi yang dibutuhkan sesuai SMA.  
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Gambar 2.8 Outbond SCCF Leadership Camp 2011 

Training tidak harus dilakukan oleh bidang 

kaderisasi sendiri. Misalnya, untuk training kenaikan 

jenjang yang berisi kompetensi-kompetensi umum 

kelembagaan bisa dilakukan oleh bidang kaderisasi, 

training penelitian dan kepenulisan karya tulis diadakan 

oleh bidang penelitian, dan sebagainya. Dalam 

pelaksanaan training ini, komunikasi dan koordinasi 

dalam pelaksanaannya memiliki peran yang penting 

untuk mewujudkan kaderisasi yang sistemik. 

 Administrasi 

Administrasi ini dapat berupa lembar pendataan 

anggota maupun lembar pemantauan perkembangan 

anggota. 
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 FGD(Forum Group Discussion) 

FGD ini merupakan sarana peningkatan kapasitas 

anggota dengan forum diskusi kelompok kecil dengan 

peserta kurang lebih 8-10 orang dan seorang pemandu 

dari jenjang keanggotaan yang lebih tinggi. 

 

Gambar 2.9 FGD FORMULA GAMA 2011 

 Tujuan diadakannya FGD adalah: 

- Sarana pemenuhan SMA yang tidak terakomodasi 

lewat alur kolektif semacam training. 

- Sarana penjagaan yang lebih intensif dan berbasis 

kekeluargaan. 

- Memudahkan monitoring perkembangan anggota 

secara detail melalui kelompok. 
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- Membuka ruang pengembangan diri yang 

berkelanjutan. 

FGD ini dapat dilakukan secara formal dan 

terpantau umumnya pada Jenjang 1 dan 2 karena 

seseorang yang sudah berada pada Jenjang 3 akan 

menjadi pelaku utama organisasi dan memonitor 

seluruh perkembangan. Adapun seseorang yang sudah 

berada di Jenjang 3 bisa saja meneruskan FGD yang dulu 

dijalaninya, namun sudah tidak dalam pengawasan 

resmi lembaga. 

Pada Jenjang 1 FGD ini bisa jadi forum yang efektif 

untuk menjalankan fungsi penjagaan dan penanaman 

nilai. Sedangkan pada Jenjang 2, FGD dapat berperan 

sebagai sarana pemenuhan kompetensi bagi anggota 

yang kondusif mengingat pada jenjang ini anggota lebih 

banyak dituntut untuk memenuhi porsi 

profesionalitasnya agar tidak anggota tidak merasa 

“kering.” Adapun contoh kurikulum pelaksanaan FGD 

bagi anggota Jenjang 1 dan 2 dapat dilihat pada Tabel 

2.2. 
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Tabel 2.1 Standar Mutu Anggota (SMA) 

No. Kualifikasi Kriteria Jenjang I Jenjang II Jenjang III 

1  Kompetensi  Umum Kepemimpinan  Paham akan tanggung 
jawab dan bekerja 
sama  

Paham urgensi 
amanah  

Paham dan 
menerapkan prinsip 
kepemimpinan  

Komunikasi Kemampuan bahasa 
Inggris basic  

Kemampuan bahasa 
Inggris intermediate  

Kemampuan 
bahasa Inggris 
advance  

Berusaha 
mempelajari bahasa 
asing (selain bahasa 
Inggris)  

Menguasai salah 
satu bahasa asing 
(selain bahasa 
Inggris)  

Manajemen diri Mengagendakan 
seluruh aktifitasnya  

Mampu menentukan 
prioritas amalnya  

Mampu 
menyeimbangkan 
seluruh aktifitasnya  Memiliki life mapping  

Khusus  Dasar keilmuan  Memiliki kafaah yang 
cukup dalam disiplin 
ilmunya  

Mampu menjawab 
pertanyaan dan 
memberikan opini 
pada disiplin ilmunya  

Menerapkan dasar 
keilmuannya dalam 
kehidupan sehari-
hari  

Perkembangan 
aktual ilmu  

Rutin mengkaji 
perkembangan ilmu  

Menjadi narasumber 
atau pembicara 
dalam forum-forum 
fakultas atau 

Menjadi 
narasumber atau 
pembicara dalam 
forum-forum 
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universitas  regional atau 
nasional  

Spesialisasi 
ilmu  

Mengetahui 
spesifikasi ilmu sesuai 
dengan disiplin 
ilmunya  

Memiliki 
kecenderungan pada 
spesifikasi ilmu 
tertentu sesuai 
dengan disiplin 
ilmunya  

Memiliki spesifikasi 
ilmu tertentu dan 
mengikuti 
perkembangannya  

2  Profesional  Manajemen dan teknis  Aktif terlibat dalam 
agenda lembaga  

Mampu 
mengejawantahkan 
dan mengeksekusi 
amanah ke lapangan 
serta menggerakkan 
tim  

Mampu 
mengkonsep, 
mengeksekusi 
konsep ke lapangan 
serta melakukan 
monitoring dan 
evaluasi dengan 
baik 

 Budaya  Paham akan urgensi 
totalitas  

Membudayakan 
totalitas dalam amal 
dan menerapkan 
adab izin saat telat  

Totalitas dan 
sungguh-sungguh 
dalam menjalankan 
amanahnya  

Sikap dan perilaku  5 S (Senyum, Salam, 
Sapa, Sopan, dan 
Santun)  

5 S (Senyum, Salam, 
Sapa, Sopan, dan 
Santun)  

5 S (Senyum, Salam, 
Sapa, Sopan, dan  
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3  Kontribusi  Berdasar 
kompeten
si  

Pribadi  Mengikuti 
kompetensi ilmiah di 
tataran fakultas  

Mengikuti kompetisi 
ilmiah di tataran 
universitas  

Mengikuti 
kompetisi ilmiah di 
tataran regional 
dan nasional  

   Umum  Paham akan Ilmu 
Pengetahuan yang 
agamis  

Mendukung dan 
menerapkan Ilmu 
Pengetahuan yang 
agamis  

Mampu 
memberikan 
pemikiran dan 
pengembangan 
Ilmu Pengetahuan 
yang agamis  

Mengetahui tokoh 
atau pemikir dunia  

Sosial 
masyarakat  

Mengikuti program 
kemasyarakatan dari 
lembaga 
akademisnya  

Mampu mengadakan 
program 
kemasyarakatan yang 
dikelola lembaga 
akademisnya  

Memiliki proyek 
pemberdayaan 
masyarakat  

 Berdasar 
kualifikasi  

Manajemen 
Kelembagaan  

Mampu mengelola 
organisasi  

Mengetahui urgensi 
rapat dan 
bermusyawarah  

Memahami dan 
menerapkan kaidah 
rapat dan 
bermusyawarah  

   Paham akan fungsi 
kelembagaan 

Mengetahui strategic 
planning  

Memahami gerakan 
kelembagaan 
akademis menjadi 
konseptor serta ikut 
menyempurnakan 
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konsep 
kelembagaan 
akademis 

 

Tabel 2.2 Kurikulum FGD 

Aspek FGD 1 (Jenjang 1) FGD 2 (Jenjang 2) 

Kompetensi Pengembangan Diri: menejemen diri, 
life mapping 

Manajemen organisasi: pengelolaan 
lembaga berbasis KPK, kepemimpinan, 
dsb 

Materi dasar kelembagaan: 
pengenalan lembaga, sejarah 
lembaga, visi misi lembaga 

Keilmuan: kajian keilmuan spesifik, profil 
cendekiawan 

Bahasa Inggris: menggunakan bahasa 
inggris dalam forum 

Profesionalitas Aktif terlibat menjadi peserta dalam 
agenda-agenda lembaga 

Memonitor perkembangan anggota 
dalam menjadi eksekutor program-
program lembaga Membuat proyek bersama kelompok 

atau penugasan ke kelompok 

Melibatkan anggota kelompok dalam 
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pelaksanaan teknis proyek lembaga 
yang sederhana 

Kontribusi Lomba karya antar kelompok Mendorong anggota untuk mengikuti 
kompetisi-kompetisi keilmuan yang ada 

Berlatih memberikan opini terhadap 
isu-isu kontemporer 

Memantik ide/penerapan ilmu untuk 
diikutkan kompetisi yang sesuai bidang 
yang digeluti Melibatkan angota dalam proyek 

kemasyarakatan lembaga 
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7. Control and Monitoring 

Fungsi ini untuk melakukan pengamatan terhadap perkembangan setiap anggota. Dengan 

adanya control dan monitoring ini diharapkan perkembangan anggota terekam dengan baik agar 

memudahkan evaluasi dan perbaikan ke depannya. Berikut dapat dilihat contoh lembar 

pemantauannya pada Tabel 2.3 (a-c). 

Tabel 2.3a Lembar control dan monitoring Jenjang 1 

LEMBAR PEMANTAUAN KUALIFIKASI ANGGOTA JENJANG 1 

NO  INDIKATOR PENCAPAIAN  YA  TIDAK  

Kompetensi   

1  Berniat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu    

2  Mengikuti alur kaderisasi lembaga tingkat 1    

3  Mengikuti training/Seminar Kepemimpinan (min 1x)    

4  Mampu menggunakan Bahasa Inggris dengan baik (min pasif)    

5  Menguasai basic English (grammar, tense, reading and writing 
skill)  

  

6  Memiliki TOEFL 400-450    

7  Memiliki life mapping    
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8  Mengagendakan seluruh aktivitas hariannya    

9  IPK > 3,00    

10  Membaca buku sesuai keilmuannya (min 3 jam/minggu)    

11  Memiliki buku sesuai disiplin ilmunya (di luar buku kuliah) minimal 
5 buah  

  

12  Tergabung dalam mail-list keilmuan sesuai disiplin ilmunya (min 1)    

13  Mengikuti seminar sesuai dengan disiplin ilmunya (min 2x)    

14  Mampu mengoperasikan internet standar (browsing dan e-mail)    

15  Menguasai MS Office (Minimal MS Word, Excel dan Power Point)    

16  Menguasai salah satu desain grafis komputer (ex: corel draw, 
photoshop dll)  

  

Profesionalitas  

17  Mengikuti agenda lembaga (KSF/KSS/KSU/HMJ) di luar alur 
kaderisasi (min 3x)  

  

18  Mengetahui urgensi time management    

19  Tepat waktu dalam setiap aktivitasnya    

20  Selalu menepati janji    

21  Membudayakan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun)   
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Kontribusi  

22  Mengikuti kompetisi ilmiah di tataran fakultas (min 1x)    

23  Membaca dan mengetahui tokoh-tokoh ilmuwan dunia    

24  Mengerti keterkaitan antara ilmu akademisnya dengan sisi 
agamisnya  

  

25  Membaca buku keagamaan (min 3 jam/pekan)    

26  Mengikuti program kemasyarakatan di lingkungan sekitar/dari 
lembaga (ex: kerja bakti, bakti masyarakat)  

  

27  Mengetahui prinsip-prinsip manajemen organisasi    

28  Mengikuti training keorganisasian (min 1x)    

29  Menjadi anggota/pengurus aktif dalam lembaga 
(KSF/KSS/KSU/HMJ)  

  

32  Membaca surat kabar (min 3x/minggu)    

33  Melihat berita di televisi (min 3x/minggu)    

34  Mengetahui urgensi mengajarkan ilmu    

35  Mengikuti aksi dalam rangka isu sosial-kemasyarakatan atau 
permasalahan kontemporer (min 2x)  

  

36  Mengikuti kajian keagamaan (min 1x/pekan)    

NB: Dinyatakan telah lulus jenjang bila minimal 75% indikator pencapaian telah dipenuhi semua  
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Tabel 2.3b Lembar control dan monitoring Jenjang 2 

LEMBAR PEMANTAUAN KUALIFIKASI ANGGOTA JENJANG 2 

NO  INDIKATOR PENCAPAIAN  YA  TIDAK  

Kompetensi  

1  Berniat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu    

2  Mengikuti alur kaderisasi lembaga tingkat 2    

3  Mengikuti training/Seminar Kepemimpinan (min 2x)    

4  Mampu menggunakan Bahasa Inggris dengan baik (min pasif dan 
sedikit aktif)  

  

5  Menguasai Intermediate English (Grammar, Tense, Reading, 
Listening, Speaking and Writing Skill)  

  

6  Memiliki TOEFL 450-500    

7  Memiliki life mapping   

8  Mengagendakan seluruh aktivitas hariannya    

9  Mengikuti training pengembangan diri    

10  Mengetahui prinsip-prinsip prioritas kerja    

11  IPK > 3,00    
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12  Membaca buku sesuai keilmuannya (min 5 jam/minggu)    

13  Memiliki buku sesuai disiplin ilmunya (di luar buku kuliah) 
minimal 7 buah  

  

14  Mampu memberikan opini/tulisan sesuai disiplin ilmunya dalam 
media (min 1x)  

  

15  Melakukan diskusi keilmuan sesuai disiplin ilmunya (min 2x)    

16  Tergabung dalam mail-ist keilmuan sesuai disiplin ilmunya (min 1)    

17  Menjadi pembicara/narasumber dalam forum di tataran fakultas    

18  Mengikuti seminar sesuai dengan disiplin ilmunya (min 3x)    

19  Mengikuti seminar berdasarkan spesifikasi ilmu dalam disiplin 
ilmunya (min 1x)  

  

20  Mampu mengoperasikan internet standart (browsing, chatting 
dan e-mail)  

  

21  Menguasai MS Office (Minimal MS Word, Excel dan Power Point)    

22  Menguasai salah satu desain grafis komputer (ex: corel draw, 
photoshop dll)  

  

23  Menguasai software ciri khas keilmuan masing-masing (ex: 
spss,art view, autocad dll.)  

  

Profesionalitas  
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24  Mengikuti agenda lembaga (KSF/KSS/KSU/HMJ) di luar alur 
kaderisasi (min 5x)  

  

25  Menjadi OC dalam agenda lembaga (KSF/KSS/KSU/HMJ) minimal 
2x  

  

26  Mengetahui urgensi Time Management    

27  Tepat waktu dalam setiap aktivitasnya    

28  Selalu menepati janji    

29  Menggunakan mekanisme izin jika terlambat dalam kegiatan 
sehari-hari  

  

30  Membudayakan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun)    

Kontribusi  

31  Mengikuti kompetisi ilmiah di tataran universitas (min 1x)    

32  Membaca dan mengetahui tokoh-tokoh ilmuwan dunia   

33  Mengerti keterkaitan antara ilmu akademisnya dengan sisi 
agamisnya  

  

34  Aktif melakukan kajian/studi ilmu pengetahuan yang agamis    

35  Menulis di media massa regional tentang ilmu pengetahuan yang 
agamis  

  

36  Membaca buku keagamaan (min 5 jam/pekan)    
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37  Mampu membuat program kemasyarakatan di lembaga 
(KSF/KSS/KSU/HMJ)  

  

38  Mengetahui prinsip-prinsip strategic planning    

39  Mengetahui urgensi rapat dan bermusyawarah    

40  Menjadi pengurus aktif dalam lembaga (KSF/KSS/KSU/HMJ)    

41  Memahami urgensi bekerja sama    

42  Membaca dan memahami prinsip kepemimpinan efektif    

43  Mengikuti aksi dalam rangka isu sosial-kemasyarakatan atau 
permasalahan kontemporer (min 3x)  

  

44  Mengikuti kajian keagamaan (min 2x/pekan)    

45  Mengetahui seluk beluk dan urgensi organisasi    

NB: Dinyatakan telah lulus jenjang bila minimal 75% indikator pencapaian telah dipenuhi semua  
 

Tabel 2.3c Lembar control dan monitoring Jenjang 3 

LEMBAR PEMANTAUAN KUALIFIKASI ANGGOTA JENJANG 3 

NO  INDIKATOR PENCAPAIAN  YA  TIDAK  

Kompetensi  

1  Berniat bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu    
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2  Mengikuti alur kaderisasi lembaga tingkat 3    

3  Mengikuti training/Seminar Kepemimpinan (min 2x)    

4  Mampu menggunakan Bahasa Inggris dengan baik (min pasif dan 
aktif)  

  

5  Menguasai advanced English (terutama untuk conversation) dan 
mampu mengajarkan Basic English  

  

6  Memiliki Toefl  500-550    

7  Mempelajari salah satu bahasa asing (diluar bahasa Inggris)    

8  Memiliki life mapping    

9  Mengagendakan seluruh aktivitas hariannya   

    

10  Mengikuti training pengembangan diri   

11  IPK > 3,00    

12  Membaca buku sesuai keilmuannya (min 7 jam/minggu)    

13  Memiliki buku sesuai disiplin ilmunya (di luar buku kuliah) 
minimal 10 buah  

  

14  Mampu memberikan opini/tulisan sesuai disiplin ilmunya dalam 
media (min 1x)  

  

15  Melakukan diskusi keilmuan sesuai disiplin ilmunya (min 2x)    
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16  Menerapkan dasar keilmuannya dalam kehidupan sehari-hari    

17  Tergabung dalam milist keilmuan sesuai disiplin ilmunya (min 1)    

18  Menjadi pembicara/narasumber dalam forum di tataran 
universitas  

  

19  Mengikuti seminar sesuai dengan disiplin ilmunya (min 3x)    

20  Mengikuti seminar berdasarkan spesifikasi ilmu dalam disiplin 
ilmunya (min 2x)  

  

21  Mampu mengoperasikan internet standart (browsing, chatting 
dan e-mail)  

  

22  Menguasai MS Office (Minimal MS Word, Excel, Acces dan Power 
Point)  

  

23  Menguasai salah satu desain grafis komputer (ex: corel draw, 
photoshop dll)  

  

24  Menguasai software ciri khas keilmuan masing-masing (ex: 
spss,art view, autocad dll.)  

  

Profesional  

25  Mengikuti agenda lembaga (KSF/KSS/KSU/HMJ) di luar alur 
kaderisasi (min 5x)  

  

26  Menjadi SC dalam agenda lembaga (KSF/KSS/KSU/HMJ) minimal 
1x  
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27  Menerapkan prinsip-prinsip Time Management    

28  Tepat waktu dalam setiap aktivitasnya    

29  Selalu menepati janji    

30  Menggunakan mekanisme izin jika terlambat dalam kegiatan 
sehari-hari  

  

31  Bersungguh-sungguh dan totalitas dalam menjalankan semua 
amanah  

  

32  Membudayakan 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun)    

33  Menjadi teladan dalam setiap aktivitas organisasi    

Kontributif  

34  Mengikuti kompetisi ilmiah di tataran regional/nasional (min 1x)   

35  Membaca dan mengetahui tokoh-tokoh ilmuwan dunia    

36  Mengerti keterkaitan antara ilmu akademisnya dengan sisi 
agamisnya  

  

37  Aktif melakukan kajian/studi ilmu pengetahuan yang agamis    

38  Menulis di media massa nasional tentang ilmu pengetahuan yang 
agamis  

  

39  Membaca buku keagamaan (min 7 jam/pekan)    

40  Memiliki program kemasyarakatan yang kontinu di lembaga   
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(KSF/KSS/KSU/HMJ) minimal 1  

41  Menjadi konseptor KKN tematik    

42  Mengetahui prinsip-prinsip strategic planning    

43  Mengikuti prinsip-prinsip, kaidah rapat dan bermusyawarah    

44  Menjadi pengurus harian dalam lembaga (KSF/KSS/KSU/HMJ)    

45  Menerapkan prinsip-prinsip bekerja sama    

46  Menerapkan prinsip kepemimpinan efektif    

47  Mengikuti aksi dalam rangka isu sosial-kemasyarakatan atau 
permasalahan kontemporer (min 4x)  

  

48  Mengikuti kajian keagamaan (min 2x/pekan)    

49  Mengetahui seluk beluk dan urgensi organisasi    

NB: Dinyatakan telah lulus jenjang bila minimal 75% indikator pencapaian telah dipenuhi semua 
 

Catatan: 

Semua contoh perangkat kaderisasi, SMA dan lembar kontrol monitoring di atas hanyalah gambaran 

umum. Untuk implementasinya sangat bergantung kondisi dan kekhasan kelompok studi masing-masing. Disinilah 

dibutuhkan kemampuan berinovasi untuk menyesuaikan dengan kelompok studi yang diampunya dalam 

implementasi prinsip-prinsip KPK. 
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2.2 KPK dalam MPP (Media, Pengkajian dan Penelitian) 

 Keberadaan Departemen atau Divisi Media, Kajian, 

Penelitian, Akademik, Profesi, dsb merupakan elemen 

penting dalam mengoptimalisasi peran kelompok studi 

berdasarkan core kompetensinya. Keberadaan departemen 

atau divisi ini ibarat senjata di medan pertempuran. Divisi ini 

adalah senjata yang harus senantiasa dipertajam dan dikuasai 

dengan baik. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10 Launcing Journal SCCF 2011 

Kompeten 

Fungsi Departemen atau Divisi Kajian, Penelitian, 

Akademik, atau Profesi bertujuan dalam memfasilitasi dan 

meningkatkan kompetensi khusus sesuai dengan fokus dari 

kelompok studi.Departemen yang bergerak dalam pengkajian 
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dan penelitian harus benar-benar memahami pemenuhan 

kompetensi keilmuan bagi anggota kelompok studinya yang 

sesuai berdasarkan dengan visi dan tujuan dari berdirinya 

kelompok studi tersebut. 

Sebagai contoh, kelompok studi yang bergerak di 

bidang penelitian dan kajian interdisipliner sepantasnya 

memiliki kegiatan yang melatih anggotanya untuk mampu 

berpikir out of the box, melihat persoalan bukan hanya dari 

satu disiplin ilmu melainkan dari berbagai perspektif. Hal ini 

akan membangun kemampuan bertoleransi, kreativitas, dan 

analisis yang mendalam dari para anggota dalam 

menyelesaikan masalah. Begitupun halnya dengan kelompok 

studi yang bergerak  di bidang keilmuan spesifik. Kegiatan 

yang diselenggarakan diharapkan mampu melahirkan 

anggota yang ahli dan pakar di bidangnya.Menghasilkan 

kualitas anggota yang lebih unggul pengetahuannya 

dibandingkan dengan mahasiswa pada umumnya. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan oleh kelompok 

studi agar proses untuk meningkatkan kompetensi 

anggotanya terarah ialah dengan menggagas tema dalam 
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periode tertentu. Penentuan tema ini diharapkan dapat 

memperkuat tujuan dari kegiatan atau program yang 

dilaksanakan serta memberikan pembelajaran 

anggota.Beberapa contoh yang dapat dilakukan untuk 

menunjang peningkatan kompetensi anggota diantaranya 

merancang sebuah penelitian bersama, praktek lapangan, 

diskusi tematik, dan lain sebagainya. 

Profesional 

(Alah bisa karena biasa.) 

Profesionalitas yang dimiliki kelompok studi dalam 

melaksanakan kegiatan keilmuan sebaiknya bukan sekedar 

tuntutan SOP (standar operasional prosedur) yang 

ditentukan.Namun juga harus berasal dari dalam individu 

anggotanya karena telah ditempa dengan baik di masa awal 

pemenuhan kompetensinya. 

Di dalam sebuah kegiatan, karakter profesional dapat 

dikategorikan menjadi tiga bagian.Profesional dalam 

perencanaan, penyelenggaraan, dan penyelesaian. 
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- Profesional dalam perencanaan  

Keberhasilan dalam perencanaan adalah langkah 

awal untuk menyukseskan kegiatan yang akan dilaksanakan 

seperti halnya kata – kata bijak “berhasil dalam 

merencanakan berarti merencanakan keberhasilan." Oleh 

karena itu, dalam merencanakan kegiatan semacam kajian, 

penelitian, praktik, dan training, harus  dikonsep dengan 

matang. Tujuan dari pelaksanaan kegiatanpun harus 

dirumuskan dengan jelas.Kegiatan yang baik bukan hanya 

terletak pada banyaknya jumlah peserta yang mengikuti 

kegiatan tersebut, tetapi juga harus mampu membangkitkan 

jiwa-jiwa pembelajar dari pesertanya terutama dari anggota 

kelompok studinya. 

- Profesional dalam penyelenggaraan  

Di saat perencanaan telah matang, detil, dan luar 

biasa hebat,  seringkali hal krusial ini justru menjadi sesuatu 

yang kurang diperhatikan. Padahal salah satu faktor penting 

yang menentukan sukses atau tidaknya suatu kegiatan adalah 

profesional dalam penyelenggaraannya.Profesional tidak 

berarti kaku dan saklek sesuai rencana, tetapi bagaimana 
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kegiatan tersebut mampu berjalan sesuai pada arahannya 

meskipun terdapat improvisasi dalam pelaksanaannya di 

lapangan. Sebagai contoh, satu hal yang seringkali 

menghambat sikap profesional adalah budaya pemakluman 

dan cara menghargai waktu. Keterlambatan seringkali 

dimaklumi atau dianggap biasa yang sejatinya tidak bisa 

dimaklumi. Budaya ini harus bisa dihapuskan di lingkungan 

kelompok studi, tentunya dengan cara yang baik dan kreatif. 

Menghargai waktu menjadi hal mendasar yang mendukung 

keberhasilan sikap profesional dalam menyelenggarakan 

sebuah kegiatan kajian, penelitian, praktik, dsb. 

- Profesional dalam penyelesaian  

(Kau yang mulai kau yang mengakhiri) 

Saat kita telah merencanakan sebuah kegiatan 

dengan sempurna akan lebih baik lagi jika kita mampu 

menyelesaikannya dengan sempurna pula. Profesional dalam 

penyelesaian sebuah kegiatan diharapkan mampu 

memberikan kesan terbaik bagi orang-orang yang 

berinteraksi di dalamnya. 



Panduan Pengelolaan Lembaga Akademis 
 

 66 

Kontributif 

Dalam mengoptimalkan peran MPP, kontribusi 

menjadi bukti seberapa besar kelompok studi mampu 

memberikan manfaat bagi lingkungan di sekitarnya.Bentuk 

kontribusi bisa bermacam-macam.Bisa berupa produk, jasa, 

maupun pendampingan bagi masyarakat yang berkaitan 

dengan sasaran kegiatan keilmiahan dari kelompok studi. 

Sedikit gambaran mengenai kontribusi dicontohkan 

pada kelompok studi yang memiliki orientasi sebagai mitra 

dan pendamping masyarakat.Bentuk kontribusi dapat berupa 

pembentukan dan pendampingan desa binaan.Pada awalnya 

kelompok studi melakukan sebuah kajian dan penelitian 

terhadap kondisi suatu masyarakat sasaran.Kemudian 

dilakukan sosialisasi kegiatan sesuai dengan kajian dan 

penelitian yang telah dilakukan.Selanjutnya dilakukan 

pendampingan dalam rangka membantu menyelesaikan 

permasalahan yang ada dengan mengedepankan kearifan 

lokal. 

Bentuk lain kontribusi dapat berupa produk seperti 

jurnal, teknologi terapan, maupun pendidikan dan pelatihan 
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tergantung spesifikasi kelompok studi. Hal terpenting yang 

mendasari kontribusi adalah semangat berkontribusi yang 

lahir untuk memberikan manfaat. 

2.2.1 Media 

Media memiliki pengaruh besar dalam mempertajam 

optimalisasi peran kelompok studi.Jika penelitian, pengkajian, 

dan sebagainya dilakukan untuk menemukan solusi, 

menghasilkan karya, produk, jasa, dsb.Media berperan untuk 

menginformasikan semua hasil temuan tersebut. 

Di era globalisasiseperti saat ini, media memiliki 

peran vital dalam menyampaikan beragam informasi dan 

mendukung setiap kebijakan.Begitupun bagi kelompok studi 

mahasiswa, peran media saat ini bukan hanya sekedar 

menyampaikan informasi tetapi juga menjadi sarana 

pembelajaran dan interaksi bagi anggota kelompok studi 

untuk meningkatkan kapasitasnya, serta memperluas jejaring 

dengan berbagai macam relasi. Dari keunggulan-keunggulan  

yang diimiliki oleh media ini sudah sepantasnya media tidak 

lagi sekedar ditempatkan sebagai sistem pendukung, namun 
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sebagai salah satu bagian dari sistem utama dalam kelompok 

studi. 

Media informasi kini tidak lagi dibatasi oleh ruang 

dan waktu. Beberapa sarana media informasi yang dapat 

digunakan oleh kelompok studi mulai dari yang klasik seperti 

buletin, majalah, koran dinding, poster, sampai yang digital 

seperti website, jejaring sosial, blog, dsb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 FORMULA GAMA 2011 
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Berbagai kemudahan yang ada saat ini membuat 

setiap orang sangat mudah dalam mengakses dan 

menggunakan media.Namun hanya sedikit orang yang 

mampu mengelola media dengan baik dan memiliki tujuan 

yang jelas dari penggunaan media tersebut.Hal inilah yang 

seharusnya dimiliki oleh kelompok studi.Sebagai lembaga 

yang bergerak di bidang keilmuan yang terus berkembang 

dibutuhkan pengelolaan media yang baik dan mengikuti 

perkembangan zaman. 

Media sebagai sarana informasi lembaga 

Fungsi utama media dalam kelompok studi ialah 

menyampaikan informasi mengenai program dan kegiatan 

dari kelompok studi baik yang telah, sedang, dan akan 

diselenggarakan. Jika diibaratkan rumah, media adalah teras 

depan rumah yang dapat dilihat oleh siapapun yang lewat di 

depannya, mencitrakan tentang apa yang ada di dalam 

“rumah’ tersebut. Namun, informasi yang disampaikan bukan 

sekedar mengenai kegiatan.Hal lain yang dapat 

dipublikasikan oleh sebuah kelompok studi antara lain 
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kebijakan organisasi, opini, dan pernyataan sikap tentang 

suatu isu. 

Media sebagai sarana pembelajaran 

Berkembangnya era digital memudahkan interaksi 

manusia di dunia maya.Pengelola media kelompok studi 

selayaknya mampu memanfaatkan kesempatan ini untuk 

menjadikan media sebagai sarana pembelajaran.Website 

dapat menjadi sumber informasi aktual mengenai fokus 

kelompok studi, serta jejaring sosial dapat digunakan sebagai 

wahana diskusi dan mempertajam analisis anggota. 

Pemilihan media untuk menyebarkan suatu hal harus 

mempertimbangkan beberapa hal sehingga tercapai publikasi 

yang efektif. Hal yang harus dipertimbangkan yaitu target 

publikasi, jumlah, kriteria, budget, dan waktu.  Hal ini pernah 

dicontohkan oleh Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara 

tahun 2009, Dahlan Iskan, dalam menyampaikan kebijakan 

pusat ke daerah. Jika pada umumnya di instansi maupun 

perusahaan kebijakan disampaikan dengan menggunakan 

surat  formal, ia lebih memilih media lain yang lebih murah, 

lebih cepat, dan lebih mudah dipahami dengan bahasa 
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sederhana, yaitu melalui media sosial seperti email dan sms. 

Dahlan Iskan menyampaikan kebijakan – kebijakan yang 

diambil dengan menggunakan tulisan berformat narasi 

populis yang enak dibaca (semacam catatan diary) dan 

langsung disebarkan lewat email, sms, maupun selebaran. 

Sebagai sarana pembelajaran, media juga memiliki 

peran dalam meningkatkan kompetensi anggota kelompok 

studi terutama dalam hal kompetensi menulis.Budaya literasi 

dan menulis ilmiah harus ditumbuhkan di antara anggota 

kelompok studi khususnya karena ketrampilan menulis 

merupakan modal dasar bagi pengembangan 

keilmuan.Secara teknis, media berwenang mengampu hal ini 

untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas menulis anggota 

kelompok studinya. 

Sebuah media diharapkan mampu menghasilkan produk 

yang berkualitas dan mampu menarik perhatian khalayak 

ramai, oleh karena itu pembelajaran yang baik menjadi 

penting dalam pengelolaan media kelompok studi. Tiga hal 

teknis namun penting untuk dikuasai oleh pengelola media 

sebuah kelompok studi diantaranya: 



Panduan Pengelolaan Lembaga Akademis 
 

 72 

1. Penulisan Ilmiah,  

2. Pencarian  berita, 

3. Desain dan visualisasi informasi. 

Selain itu untuk meningkatkan kualitas produk media 

yang dihasilkan, dapat dilakukan evaluasi berkala oleh 

pengelola media dengan cara koreksi maupun konsultasi 

dengan pakar media.  

 

2.3 KPK dalam Konteks Jaringan 

Jaringan memiliki fungsi yang strategis dalam sebuah 

kelompok studi. Jaringan tidak sekedar berfungsi sebagai 

jembatan antara kelompok studi dengan pihak luar untuk 

mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan. Namun, 

jaringan mempunyai fungsi untuk melakukan branding 

lembaga kepada level yang lebih luas. Sebuah kelompok studi 

yang berkualitas dan mempunyai produk sangat bagus tidak 

akan terasa keberadaannya jika tidak disosialisasikan oleh 

jaringan, disinilah pentingnya jaringan dalam kelompok studi. 
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Adapun beberapa fungsi strategis jaringan di kelompok studi 

adalah: 

1. Sarana kapitalisasi potensi dan kompetensi 

Yang dimaksud dengan kapitalisasi potensi dan 

kompetensi adalah, fungsi jaringan bisa sebagai sarana untuk 

memperkuat dan mengokohkan potensi anggotanya. Sebagai 

contoh, sebuah kelompok studi yang mempunyai anggota 

dengan potensi luar biasa, tidak hanya kemampuan riset, 

namun juga mempunyai jiwa kepemimpinan dan skill yang 

bagus dalam mengelola lembaga. Kelompok studi yang 

mempunyai anggota seperti itu, tidak akan mampu 

mengembangkan potensi anggotanya ketika tidak 

mempunyai jaringan yang baik. Jika kelompok studi 

mempunyai jaringan dengan pihak luar, misal LPPM, maka 

jaringan tersebut bisa dijadikan kerjasama untuk semakin 

meningkatkan kemampuan riset anggotanya, 

memperkenalkan lembaganya dengan pihak luar, serta 

menghasilkan sebuah produk penelitian.  
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2. Sarana marketisasilembaga 

Jaringan di kelompok studi mempunyai peran penting 

untuk memperkenalkan produk dan kerja lembaganya 

kepada pihak luar. Bayangkan semua kelompok studi yang 

punya produk penelitian berupa jurnal,  kegiatannya selalu 

diliput dan dipublikasi dalam bentuk media, namun tidak ada 

jaringan yang mampu memperkenalkan produk tersebut 

kepada pihak luar, maka semua produk dan kontribusi 

kelompok studi tersebut hanya akan menjadi konsumsi lokal 

para anggotanya, tidak dapat dirasakan kebermanfaatannya 

oleh orang lain. Namun dengan adanya jaringan, maka segala 

produk dan potensi kelompok studi bisa dibawa hingga level 

regional, lokal, bahkan internasional.  Dengan begitu, peran 

kelompok studi tersebut akan lebih dikenal oleh banyak 

orang, dan kredibilitas serta kepercayaan publik terhadap 

kelompok studi akan semakin meningkat. 

 

3. Sarana perluasan kontribusi 

Tidak jauh berbeda dengan fungsi sebelumnya, 

jaringan juga mempunyai fungsi untuk memperluas 

kontribusi kelompok studi. Sudah menjadi kesepakatan 
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bersama, bahwa produk dan aktivitas sebuah kelompok studi 

hendaknya menjadi produk dan aktivitas yang kontributif. 

Ketika kontribusi kelompok studi tidak dibawa kepada 

sasaran yang lebih luas, lagi-lagi kemanfaatan kelompok studi 

hanya akan dirasakan anggotanya saja. Sebagai contoh, 

kelompok studi mempunyai produk sebuah modul petunjuk 

pengelolaan sampah plastik menjadi produk kerajinan. Agar 

kemanfaatan produk kelompok studi tersebut lebih terasa, 

hendaknya kelompok studi membangun jaringan dengan 

pihak yang strategis, misal dinas sosial. Dengan jaringan 

tersebut, kelompok studi bisa membangun kerjasama untuk 

melakukan edukasi pada para pemulung, agar mereka bisa 

menjadikan ketrampilan mengolah sampah itu sebagai skill 

dan mampu menjadi lapangan kerja baru bagi mereka. 

Selain beberapa fungsi strategis tersebut, jaringan 

juga mempunyai dua arah gerak, yaitu arah gerak vertikal dan 

horizontal. 

1. Jaringan  horizontal. 

Jaringan yang sifatnya mengembang ke samping; 

yaitu jaringan dengan pihak-pihak yang mempunyai 
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kedudukan setara dengan kelompok studi, misal sesama 

Kelompok Studi dalam wadah Study Club Communication 

Forum (SCCF UGM), BEM, UKM, paguyuban mahasiswa, 

komunitas mahasiswa,  mahasiswa secara umum, masyarakat 

luas, dan wilayah grass root lainnya. Jaringan horizontal ini 

penting untuk dibangun, karena objek dari gerakan kelompok 

studi adalah mahasiswa dan masyarakat. Jaringan horizontal 

dibangun untuk meningkatkan kedekatan dan kepercayaan 

publik dengan kelompok studi. Ketika jaringan horizontal ini 

terbangun, maka keberadaan kelompok studi akan lebih 

diterima oleh lingkungan sosialnya. 

 

2. Jaringan Vertikal 

Jaringan vertikal adalah jaringan yang sifatnya naik ke 

atas. Jaringan vertikal adalah jaringan dengan pihak elit dan 

birokrat. Jaringan vertikal tentu sangat penting, karena akan 

sangat mendukung percepatan peningkatan kualitas 

kelompok studi. Bentuk jaringan ini bermacam-macam, 

misalnya jaringan dengan dosen, aliansi profesi, rektorat, 

dekanat, lembaga riset, kementerian, dll.  
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2.3.1 KPK dan Jaringan 

Kompeten 

(Kemampuan untuk membangun jaringan) 

Kompetensi disini dimaknai dengan kemampuan 

kelompok studi untuk membangun dan memetakan jaringan 

dengan pihak luar. Hendaknya kelompok studi memilah-milah 

jaringan berdasarkan spesifikasinya atau tingkat strategisnya 

(ada jaringan yang sangat strategis ada yang sifatnya hanya 

membantu). Selain itu, kelompok studi hendaknya juga 

menjaga komunikasi yang baik dengan jaringan yang sudah 

ada, jangan sampai terjadi polakomunikasi “tebang tanam.”  

Sebagai contoh, PH kelompok studi pada angkatan 1 

membentuk komunikasi dengan pihak A, lalu PH angkatan 2 

ingin mengembangkan jaringan dengan berkomunikasi 

dengan pihak B, namun mengabaikan pihak A yang sudah 

dibangun sebelumnya. Hal ini yang tidak boleh terjadi di 

kelompok studi. Jaringan harus dibangun secara 

berkelanjutan dan berkesinambungan. Pondasi awal dari fase 

kompetensi ini dibangun di masa awal pembentukan 
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kelompok studi, dan akan berlangsung selama kelompok 

studi itu berjalan. 

 

Profesional 

(Kemampuan untuk memanfaatkan jaringan yang sudah ada) 

Setelah kelompok studi mempunyai bank data jaringan 

dan mampu menjalin komunikasi dengan baik, hendaknya 

lembaga akademis mampu memanfaatkan jaringan yang 

sudah dipunyai untuk mengadakan kerjasama yang bersifat 

konstruktif. 

Jaringan yang dimiliki tidak akan membawa efek yang 

besar ketika kelompok studi tidak mempunyai kapasitas 

untuk mengkapitalisasi jaringan tersebut, dengan 

memanfaatkan untk menjalin kerjasama yang konstruktif. 

Sebagai contoh, KSU mempunyai jaringan dengan 

Kementrian Riset dan Teknologi.  Bagi sebuah KSU, untuk 

menjalin hubungan yang baik dengan Kementrian Ristek 

memang bukan hal yang mudah, namun ketika KSU mampu 

memanfaatkan jaringan tersebut, misal untuk mengadakan 

program edukasi masyarakat miskin, maka kerjasama 
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tersebut tidak hanya akan meningkatkan popularitas KSU, 

namun juga semakin melebarkan kontribusi KSU di 

masyarakat yang lebih luas. 

 

Kontributif 

(Kemampuan untuk memanfatkan jaringan demi kepentingan 

semua pihak dan seluruh sasaran dari jaringan tersebut.) 

Paradigma yang dibangun dari sebuah kelompok studi 

ketika mengembangkan kerjasama dengan sebuah jaringan 

hendaknya berupaya membuat kerjasama yang sifatnya 

kontributif. Tujuan akhir dari jaringan yang kita bangun bukan 

sekedar untuk mendongkrak popularitas lembaga, namun 

untuk memberikan kontribusi tersebesar bagi mahasiwa dan 

masyarakat pada umumnya. 
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Gambar 2.11 Bagan Optimalisasi Pengelolaan Jaringan 

 Bagan di atas menunjukkan pentingnya kompetensi 

dan jaringan bagi sebuah organisasi sehingga tercapai 

mobilitas yang optimal. Membangun jaringan seperti 

membuat taman bunga, agar taman kita indah, kita harus 

menanam beraneka macam bunga tetapi tidak bisa asal-

asalan. Dalam konteks organisasi, kita hendaknya dapat 

membangun jaringan dengan berbagai macam pihak yang 

dapat mendukung tercapainya visi, misi organisasi. Setelah 

“bunga-bunga” tersebut kita tanam, kita harus menjaganya 

dengan baik. Jaringan yang telah kita bangun, harus kita 

manfaatkan dan kita jaga dengan baik. Dengan pihak lain 

tersebut, komunikasi hendaknya selalu dijaga agar penerus 
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kita tidak harus memulai membangun jaringan tersebut dari 

awal lagi. 

 

2.4 KPK dalam Kewirausahaan 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan 

penduduk terbanyak. Dengan penduduk yang besar tidak 

dipungkiri bahwa salah satu hal yang menjadi masalah di 

negara ini adalah ketersediaan lapangan kerja. Pertumbuhan 

lapangan kerja yang cenderung stagnan pada kenyataannya 

tidak bisa memenuhi kebutuhan akan lapangan pekerjaan. 

Untuk meningkatkan jumlah lapangan perkerjaan dibutuhkan 

wirausahawan-wirausahawan yang mau membuka lapangan 

perkerjaan baru.   

Meskipun bergerak di ranah ilmiah, kelompok studi 

juga memiliki peluang untuk menwujudkan lahirnya seorang 

wirausaha muda yang kreatif dan inovatif. Dalam sebuah 

kelompok studi, bidang kewirausahaan memiliki dua fungsi 

utama : 
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1. Sumber  Pendanaan Mandiri 

Dalam menjalankan kegiatan kelompok studi yang 

semakin intensif dan berkualitas kedepannya, dibutuhkan 

pendanaan yang kuat dan stabil. Selain sponsor dan dana 

kemahasiswaan tentunya dibutuhkan sumber-sumber 

pendanaan lain sehingga kegiatan yang terselenggara dapat 

berjalan dengan lancar.  Kewirausahaan ilmiah ala kelompok 

studi dapat menjadi alternatif untuk mendukung pemasukan 

dana tersebut. 

2. Pendidikan Kewirausahan 

Keberadaan  departemen kewirausahaan selain 

sebagai supporting system kelompok studi , juga memiliki 

fungsi menumbuhkan jiwa-jiwa wirausaha di kalangan 

anggota kelompok studi. Kewirausahaan yang dilakukan 

dapat berupa usaha konvensional seperti jual beli produk, 

maupun berupa bimbingan keahlian dan wawasan 

pengetahuan seperti Jasa Magang Kerja milik Fosmapet 

UGM, dan Kuliah non Kulikuler Ekonomi Islam milik SEF UGM. 

Dewasa ini beberapa bentuk kewirausahaan berbasis 

keilmuan dan pengabdian juga tengah bangkit di kalangan 
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pemuda. Secara sederhana kewirausahaan gaya baru 

tersebut dapat digolongkan tiga jenis, yaitu : 

a. Technopreneurship, kewirausahaan berbasis temuan dan 

penerapan teknologi inovatif. 

b. Sociopreneurship, kewirausahaan berbasis masyarakat 

yang bertujuan mengangkat industri kreatif dan  

perekonomian masyarakat di suatu daerah. 

c. Agropreneurship, kewirausahaan berbasis usaha 

agribisnis pertanian, perikanan, peternakan, perikanan, 

dan sejenisnya, dengan mengangkat nilai jual suatu 

produk. 

Menurut  Dun& Bradstreet Business Credit Service 

(1993), ada 10 kompetensi yang harus dimiliki seorang 

wiarusaha, yaitu: 

1. Knowing your business, yaitu mengetahui usaha apa yang 

akan dilakukan. Dengan kata lain, seorang wirausahawan 

harus mengetahui segala sesuatu yang ada hubungannya 

dengan usaha atau bisnis yang akan dilakukan. 

2. Knowing the basic business management, yaitu 

mengetahui dasar-dasar pengelolaan bisnis, misalnya 
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caramerancang usaha, mengorganisasi dan 

mengendalikan perusahaan, termasuk dapat 

memperhitungkan, memprediksi, mengadministrasi, dan 

membukukan kegiatan-kegiatan usaha. Mengetahui 

manajemen bisnis berarti memahami kiat, cara, proses 

dan pengelolaan semua sumber daya perusahaan secara 

efektif dan efisien. 

3. Having the proper attitude, yaitu memiliki sikap yang 

sempurna terhadap usaha yang dilakukannya. 

Wirausahawan harus bersikap seperti pedagang, 

industriawan, pengusaha, eksekutif yang sungguh -

sungguh dan tidak setengah hati. 

4. Having adequate capital, yaitu memiliki modal yang 

cukup. Modal tidak hanya bentuk materi tetapi juga 

rohani. Kepercayaan dan keteguhan hati merupakan 

modal utama dalam usaha. Oleh karena itu, harus cukup 

waktu, cukup uang, cukup tenaga, tempat dan mental. 

5. Managing finances effectively, yaitu memiliki 

kemampuan/ mengelola keuangan, secara efektif dan 

efisien, mencari sumber dana dan menggunakannya 

secara tepat, dan mengendalikannya secara akurat. 
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Akhir-akhir ini, wirausaha menjadi sebuah trend. 

Pemerintah sangat menggalakkan pengembangan 

wirausaha mulai dari skala home industry  hingga skala 

besar, dan bisnis-bisnis berbasis industri kreatif pun kian 

menjamur. Oleh karena itu, bagi sebuah kelompok studi, 

divisi kewirausahaan perlu mendapatkan perhatian khusus. 

Dengan adanya divisi yang dapat meggalang dana, maka 

organisasi tidak lagi bergantung pada sumber-sumber 

pendanaan yang jumlahnya fluktuatif seperti sponsorship 

maupun dana dari pihak kampus.  

Selain itu, peran kelompok studi dalam bidang 

wirausaha ini adalah  memahamkan kepada anggota 

tentang prinsip wirausaha dan mengembangkan jiwa 

wirausaha bagi anggotanya.  Dengan demikian, akan 

membantu dalam berkontribusi kepada masyarakat, baik 

dalam tataran organisasi maupun individu. Dalam tataran 

organisasi, kelompok studi yang berisi anggota-anggota 

dengan ide-ide cemerlang dapat mengembangkan 

kewirausahaan berdasarkan hasil riset untuk meningkatkan 

perekonomian masyarakat di suatu daerah.  
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KPK adalah prinsip bukan 

sekedar simbol. KPK 

adalah sebuah seruan 

bukan sekedar perkataan. 

KPK adalah sebuah jati 

diri bukan sekedar 

perumpamaan. Jati diri 

seorang penggerak 

Kelompok studi. 

Layaknya sebuah iman yang melekat dalam 

jiwa seseorang,ia pun akan terus 

melekat&membakar setiap jiwa untuk 

berkarya hingga meraih kmenangan. 

 (Tasik Aji Prabowo;Ketua MITI-Mahasiswa 

2012, Ketua HSTP 2008) 
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BAB III 

PENUTUP 

 

 ”Tak ada gading yang tak retak,” sebuah kiasan yang 

berarti bahwa tiada kesempurnaan di dunia ini. Kami pun 

selaku penyusun mengakui masih banyak kekurangan yang 

terdapat dalam penyusunan buku ini. Akan tetapi, selayaknya 

sebagai intelektual muda yang memiliki semangat tinggi 

untuk melakukan perubahan maka pengurus dan anggota 

lembaga kelompok studi harus terus menerus meningkatkan 

kinerja agar dapat mendekati gambaran atau tujuan yang 

sempurna tersebut. Selain itu, konsep dan buku ini hanyalah 

benda mati yang tidak akan memiliki manfaat apapun jika 

tidak ada pengurus dan anggota lembaga kelompok studi 

sebagai orang – orang yang menjalaninya secara konsisten. 

 Harapannya, pengurus dan anggota lembaga 

kelompok studi yang membaca buku ini dapat memilih apa 

yang terbaik untuk kita dan lembaga kita. Buku ini hanyalah 

salah satu fasilitas yang disodorkan untuk mewujudkan 
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peradaban yang lebih baik dan bisa dimulai dari tingkat 

kampus. Semoga buku ini benar- benar bisa menjadi panduan 

bagi pengurus dan anggota lembaga kelompok studi dalam 

mewujudkan lembaga ke arah yang lebih baik. Salam hangat 

dan semangat untuk kita semua. 

 Salam KPK! Kompeten, profesional, kontributif !!! 

 

 


