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KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrohiim 

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala 

rahmat dan hidayah kepada umat-Nya sehingga Laporan Kegiatan Latihan 

Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Lanjut (LKMM-TL) 2022 di hotel 

four points makassar dapat terselesaikan dengan baik tanpa halangan yang berarti. 

Adapun kegiatan ini bertujuan mendorong mahasiswa untuk menjadi pribadi yang 

cerdas dalam menyampaikan setiap wacana berdasarkan fakta dan data yang 

memiliki rasa kepedulian pada sesama serta memiliki wawasan terhadap 

lingkungan. 

Terselesaikannya laporan kegiatan LKMM-TL ini karena dukungan dari 

orang-orang sekitar. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya  kepada dosen 

pemandu  yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua, Agar kita menjadi 

manusia yang cerdas dan berakhlak. 

Sebagai manusia biasa, kami sadar bahwa penyusunan laporan mengikuti 

kegiatan ini masih terdapat banyak kesalahan, kekurangan dan masih jauh dari 

kesempurnaan. Oleh karena itu, kami mengharap kritik dan saran yang konstruksif 

dari Bapak/Ibu saudara sekalian yang tertuju pada laporan mengikuti kegiatan ini. 

Dan kami juga berharap laporan kegiatan  ini akan bermanfaat bagi semua yang 

membacanya. 

 

Wassalamu’ alaikum warahmatullahi wabarakatuh 

 

 

Tolitoli,1 November 2022 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Mahasiswa merupakan aset bangsa yang perlu dibina dan dikembangkan. 

Sebagai Iron Stock, kelansungan suatu bangsa untuk masa yang akan datang 

sangat tergantung kepada mahasiswa yang ada saat ini. Oleh karena itu, 

mahasiswa perlu dibekali dengan berbagai keahlian seperti keahlian dalam bidang 

Organisasi, Manajemen dan Kepemimpinan (leadership) bahkan saat 

menyampaikan opini perlu adanya fakta dan data. Sejarah mencatat bahwa 

kemajuan suatu bangsa bukan hanya ditentukan oleh kekayaan Sumber Daya 

Alam (Natural Resources) tetapi lebih kepada kekayaan dan pemberdayaan 

Sumber Daya Manusia (Human Resources). Oleh karena itu, pemuda Indonesia 

khususnya mahasiswa Indonesia harus dibekali dengan kemampuan hard skill dan 

soft skill. Melihat kondisi ini, perlu rasanya mengikuti suatu kegiatan yang bisa 

menjawab permasalahan tersebut.  Mengikuti kegiatan berupa  Latihan 

Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Lanjut ini merupakan salah 

satu langkah lanjut untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam 

menyampaikan opini publik dalam menyongsong dan mempersiapkan perubahan 

masa depan yang lebih baik. 

Mahasiswa sebagai Agen of Changes merupakan pioner dan tonggak dari 

sebuah perubahan. Mahasiswa diharapkan mampu menjadi penerus bangsa yang 

merubah wajah dunia nantinya. Mahasiswa adalah kaum intelektual yang mampu 

berpikir kritis terhadap segala permasalahan-permasalahan yang tengah ada.  
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B. Tujuan Kegiatan 

Tujuan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Lanjut adalah : 

1. Meningkatkan soft skill mahasiswa 

2. Membentuk mahasiswa menjadi Mahasiswa yang peduli dan peka terhadap 

lingkungannya  

3. Memahami konsep menyampaikan opini dengan benar yang dilandasi 

dengan fakta dan data. 

C. Manfaat Kegiatan 

Manfaat diselenggarakan kegiatan ini adalah memberikan wadah bagi 

mahasiswa dilingkungan Perguruan Tinggi –nya masing-masing. Guna 

mengembangkan kreatifitasnya dengan mengadakan kegiatan-kegiatan yang 

berkaitan dengan pembentukan karakter-karakter mahasiswa yang ideal dan 

menciptakan pemimpin-pemimpin penerus bangsa yang diharapkan. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

Kegiatan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Lanjut   

(LKMM-TL) Sulawesi di Hotel Four Points Makassar. Resmi dibuka oleh Ibu 

Dhaniek Wardhanie  tepat pada pukul 12.02 WITA, tanggal 15 September 2022. Yang 

dihadiri oleh 38 peserta dari 31 Universitas. Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari 

2 malam ini menyimpan banyak kenangan dan pembelajaran dihidup saya. 

A. Hari Pertama Kegiatan 

Setelah pembukaan LKMM-TL, kami lansung disugukan materi yang 

sangat bermanfaat. Diantaranya : 

1. Peluang dan Tantangan Bangsa Indonesia Dalam Arus Globalisasi 

Pemateri bernama Ibu Prof. Dr. Andi Kasmawati, M.Hum 

beliau adalah dosen di fakultas ilmu sosial Universitas Negeri 

Makassar. 

Globalisasi adalah proses integrasi internasional yang terjadi karena : 

o Pertukaran pandang dunia, 

o Produk 

o Pemikiran, dan 

o Aspek-aspek kebudayaan lainnya 

 

Globalisasi telah menjadi sorotan sekaligus telah menjadi 

masalah yang sangat tajam di Indonesia (juga di negara-negara 

berkembang lainnya) 
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2. Sistem Pendidikan Tinggi Di Indonesia 

Materi yang sangat luar bias ini dipaparkan lansung oleh plt. Direktor 

Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ditjen Diktiristek 

Kemdikbudristek. 

Tujuan Pendidikan Tinggi 

Manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, 

kompeten dan menjadi warga negara yang demokratis, bertanggung 

jawab dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. 
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Organisasi dan kuliah itu tidak bisa dipisahkan Ketika kita mau 

menjadi mahasiswa yang ingin berkontribusi bagi negeri ini, keduanya 

harus jalan berbanding lurus. Karena semua orang adalah guru dan 

semua tempat adalah sekolah. 

 

3. Indikator Makro Sulawesi Selatan 

Materi ini paparkan lansung oleh Bapak Muh. Mustakim 

Hasma, S.ST, M.Si selaku perwakilan dari Badan Pusat Statistik 

Provinsi Sulawesi Selatan. 

  Sistem Statistik Nasional 

a) Indeks Pembangunan Manusia 
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b) Pertumbuhan Ekonomi 

 

c) Inflasi 

 

d) Tingkat Kemkiskinan dan Ketimpangan 
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e) Ketenagakerjaan 

 

f) Indikator Lainnya 

 NTP & NTUP 

 Tingkat Penghunian Hotel 

 Transportasi Udara 

 Neraca Perdagangan 

 Produksi Padi 

 Indeks Demokrasi Indonesia 
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4. Lembar Kerja A  

Disini kami di ajarkan untuk mengidentifikasi peluang 

pembangunan dengan mengisi tabel peluang pembangunan. 

 

 Isilah kolom 1 dengan berbagai dayadorong perubahan 

yang menurut saudara perlu perhatian 

 Isilah kolom 2 dengan gambaran mengenai 

kecendrungan tiap-tiap dayadorong perubahan yang 

tercantum di kolom (1) 

 Isilah kolom 3 dengan peluang pembangunan yang 

terjadi sehubungan dengan kondisi dayadorong yang 

bersangkutan. Untuk tiap dayadorong perubahan bisa 

saja ada lebih dari satu peluang pembangunan. 
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5. Lembar Kerja B 

Analisis Interkoneksitas Antar Peluang 

 Gunakan matriks berikut ini untuk melakukan analisis 

interkoneksitas peluang, yaitu analisis mengenai peranan 

sebuah peluang terhadap peluang lainnya. 

 

 Perhatikan bahwa nama-nama peluang [LK-A] ditulis baik 

secara vertikal maupun secara horizontal. 

 Peranan suatu peluang terhadap peluang lainnya disimbolkan 

sebagai XY dengan catatan bahwa X adalah peluang yang 

dalam daftar vertikal ditulis dalam urutan ke X dan Y adalah 

peluang yang dalam daftar horizontal ditulis dalam urutan ke-

Y. 

 

 Jadi sel AB adalah pernyataan bagaimana peranan peluang 

yang dalam daftar vertikal ditulis dalam urutan A terhadap 

peluang yang dalam daftar horizontal tertulis dalam urutan B  

 Istilah tiap sel berkode AB, AC, AD dan seterusnya hingga HG 

dengan nilai numerik berdasarkan ketentuan berikut : 
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 -1 jika mengusahaan peluang X akan mempersulit pencapaian 

peluang Y 

 0 jika mengusahakan peluang X tidak punya pengaruh terhadap 

usaha mencapai peluang Y 

 1 jika mengusahakan peluang X akan mempermudah 

tercapainya peluang Y 

 Ingat, nilai XY dapat berbeda dengan nilai YX 

 

 Hubungan ini tidak bersifat simetris. Peranan A terhadap belum 

tentu = peranan B terhadap A. Dapat saja pencapaian peluang 

A akan mempermudah pencapaian peluang B [AB=1], 

sementara pencapaian peluang B tidak punya pengaruh apapun 

terhadap pencapaian peluang A [BA=0] 
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B. Hari Kedua Kegiatan 

1. Lembar Kerja C 

Analisis periskop 

 Menetapkan sejumlah kriteria keputusan 

 Daftar hal-hal yang tak diingini (risiko dan konsekuensi 

negative N) 

 Contoh: meningkatnya reputasi munculnya biaya tambahan, 

penipuan oleh rekan kerja, sabotase dari pihak yang dirugikan 

 Daftar hal-hal yang diinginkan (risiko dan konsekuensi positif 

P) 

 Contoh: meningkatnya reputasi, peningkatan lapangan kerja, 

peningkatan kualitas sumber daya manusia 

 Jumlah kriteria N tidak harus = kriteria P 

 Kriteria untuk peluang A dapat berbeda dengan kriteria untuk 

peluang B dst. 

 

 Nilai yang diisikan pada setiap sel merupakan hasil kali antara 

kemungkinan dan akibat 

 Nilai kemungkinan peluang terjadinya hal tersebut. (Nilai 1 

apabila sangat kecxil peluangnya , nilai 5 apabila nyaris pasti 

terjadi) 
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 Nilai akibat kuatnya penolakan/harapan terhadap hal tersebut. 

[Nilai 1 apabia penolakan (N)/harapan (p) sangat kecil, nilai 5 

apabila sangat ditolak (N)/diharapkan (P)] 

 Semua nilai sel N dihitung nilai teratanya [NR], demikian juga 

untuk P [PR] 

 Kedua nilai rerata kemudian dijumlahkan 

 Nilai tertinggi menyatakan bahwa peluang tersebut patut 

diperjuangkan 

 Peluang-peluang yang patut diperjuangkan dikonversi menjadi 

tantangan yang berciri SMART 

 

 

      Setelah kami selesai mengerjakan Lembar Kerja C, kami lansung 

disugukan dengan beberapa pertanyaan yang di jawab secara mandiri, 

ini disebut dengan AKTIVITAS PEMICU INSIGHT [API] WACANA. 

 

 

2. Lembar Kerja D 

Rumusan Tantangtan Pembangunan 
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 Setiap PELUANG dikonversi menjadi TANTANGAN 

 RUMUSAN TANTANGAN PEMBANGUNAN harus berciri 

Specific Measurable Acceptable Realistic Time-bound 

 DASAR PEMIKIRAN uraikan kecendrungan daya dorong 

perubahan [periksa hasil LK-A] yang memungkinkan 

tercapainya tantangan pembangunan tersebut 

 HASIL SAMPINGAN isikan peluang pembangunan lainnya 

yang secara lansung ataupun tidak lansung dipermudah 

pencapainnya [periksa Kembali hasil LK-B dan C] 

 

3. Lembar Kerja E 

Peta Wacana 

Pencapaian tantangan pembangunan dapat dipermudah /dipersulit oleh 

adanya wacana tertentu 
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4. Lembar Kerja F 

Manajemen Wacana 
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C. Hari Ketiga Kegiatan 

Tibalah kita dihari terakhir kegiatan, saatnya masing-masing kelompok 

mempresentasikan tugasnya. Kami dari kelompok 6 yang diwakili oleh tahir 

dari Universitas Muhammadiyah Kendari, Setelah kita mempresentasikan apa 

yang menjadi tugas kita, saatnya di acara penutupan yang ditutup oleh ibu 

Dhaniek Wardhanie. Setelah itu kita Melakukan foto bersama, makan, 

karouke dll. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Latihan keterampilan manajemen mahasiswa (LKMM) adalah 

salah satu bentuk upaya untuk memberi bekal pengetahuan dan 

keterampilan manajerial untuk mengelola berbagai organisasi yang 

perlu dimiliki oleh para mahasiswa, terutama pada mahasiswa yang 

terlibat langsung dan aktif didalam kepengurusan organisasi 

kemahasiswaan baik di tingkat program studi, fakultas, maupun 

ditingkat universitas yang difasilitasi Direktorat Jendraj Pendidikan 

Tinggi (Ditjen Dikti). 

 

Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Lanjut 

(LKMM-TL) berdurasi 51 jam untuk melatih mahasiswa dengan 

harapan pelatihan agar dapat menyampaikan WACANA dengan benar. 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

 

 

 

 


