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Pemerintahan Mahasiswa UMS

dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, mahasiswa telah berperan
sebagai pelopor:

1) Pada tahun 1908 mahasiswa telah membangkitkan kesadaran bangsa
Indonesia melalui Boedi Oetomo.

2) Pada tahun 1928, mahasiswa telah merintis kelahiran bangsa Indonesia2) Pada tahun 1928, mahasiswa telah merintis kelahiran bangsa Indonesia
melaui Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928.

3) Pada tahun 1945, mahasiswa turut berperan dalam menentukan
kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 atau kelahiran Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

4) Pada tahun 1946-1949 yang merupakan masa perang kemerdekaan
para mahasiswa bergabung di dalam Tentara Pelajar (TP/ TRIP) bahumembahu
dengan rakyat dan TNI untuk melawan kolonial Belanda.



5) Pada tahun 1966, para mahasiswa bersama rakyat dan ABRI/ TNI
secara aktif berperan dalam melahirkan Orde Baru yang mengakhiri
keberadaan PKI di Indonesia.

6) Pada tahun 1977/ 1978 para mahasiswa melakukan gerakan korektif
menentang kecurangan pemerintah orde baru dalam pelaksanaan Pemilu
dan menentang hasil Sidang Umum MPR dinilai tidak fair.dan menentang hasil Sidang Umum MPR dinilai tidak fair.

7) Pada Tahun 1998 para mahasiswa bersama-sama rakyat mempelopori
gerakan reformasi yang berhasil menumbangkan tirani pemerintahan
orde baru.



Mengapa kita berpolitik di kampus? mengapa harus ada BEM dan Partai
Mahasiswa? Mengapa kita harus berebut kekuasaan di kampus, apa
hubungannya dengan dakwah? Bukankah dakwah cukup hanya dengan LDK
(Lembaga Dakwah Kampus)? bukankah gerakan mahasiswa eksternal (KAMMI,
HMI, PMII, dll. ...) sudah cukup untuk menjalankan peran sebagai oposisi
pemerintah dan penddikan politik masyarakat? Lebih sederhana lagi, mengapa
harus ada Partai Gerbang? Bukankah itu justru merepotkan kita karena harus
mengalokasikan ’energi’ yang sebenarnya sudah cukup terkuras oleh amanah-
amanah yang lain? Padahal banyak mahasiswa yang apatis terhadap politik
kampus, terbukti dari tingkat partisipasi pemilih yang rendah dalam Pemilu Raya
amanah yang lain? Padahal banyak mahasiswa yang apatis terhadap politik
kampus, terbukti dari tingkat partisipasi pemilih yang rendah dalam Pemilu Raya
Mahasiswa.

Itu adalah sebagian kecil dari beragam pertanyaan yang seharusnya dijawab oleh
kita para penggerak politik kampus. Aktivitas yang kita lakukan sudah selayaknya
didasari dengan pemahaman atau setidaknya dengan pemaknaan (keterlibatan
emosi). Tentu akan lebih baik jika keduanya ada.
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Karena ia adalah penjelmaan dari gerakan mahasiswa, maka
student goverment setidaknya memiliki lima prinsip dasar.

Moralitas, intelektualitas, politis, independen, dan posisi tawar
yang sejajar.
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Kalau memang student goverment mampu menjadi

ideal ???

Kalau memang student goverment mampu menjadi
solusi, lalu seperti apa format student government yang
ideal ???

Pertama, dengan membantu dan memberikan• Pertama, dengan membantu dan memberikan
masukan yang positif utk pembangunan.

• Kedua, yang diberi ruang untuk ikut menentukan
kebijakan meskipun hanya sebagian dengankebijakan meskipun hanya sebagian dengan
masuk sistem negara.

• Ketiga, sebagai wadah gerakan mahasiswa
dengan mengambil bentuk sama atau hampir
sama dengan negara.



UMS ...??

Organisasi kemahasiswaan (Ormawa) merupakan wahana
pengembangan diri mahasiswa yang diharapkan dapat meningkatkan
penalaran dan keilmuan serta arah profesi mahasiswa, menampung
kebutuhan,
menyalurkan minat dan kegemaran, meningkatkan kesejahteraan,
meningkatkan kemampuan kewirausahaan, dan meningkatkan aqidah,
ibadah, dan akhlak mahasiswa. Mengingat para mahasiswa merupakan bagian
dari sivitas akademika, maka organisasi kemahasiswaan tersebut perlu disusundari sivitas akademika, maka organisasi kemahasiswaan tersebut perlu disusun
berdasarkan prinsip "dari, oleh, dan untuk mahasiswa".

a. Organisasi mahasiswa di tingkat universitas meliputi:
1) Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM)
2) Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM-UMS)
3) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM-UMS)
4) Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).
5) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kordinator Komisariat (IMM Korkom)



b. Tingkat fakultas terdapat:
1) Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (DPM-F)
2) Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (BEM-F).
3) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat (IMM Komisariat)
4) Unit kegiatan mahasiswa tingkat Fakultas juga berkembang dengan pesat

seperti Unit Penerbitan dan Unit Kajian-kajian ilmu dengan tetapseperti Unit Penerbitan dan Unit Kajian-kajian ilmu dengan tetap
mengacu pada kegiatan yang sinergis sesuai dengan program studi
masing-masing.

c. Tingkat jurusan terdapat Himpunan Mahasiswa Program Studi/Jurusan
(HMP/J).



Antar-perguruan tinggi terdapat:
1) Ikatan Mahasiswa Perguruan Tinggi Muhammadiyah (IM-PTM)
2) Ikatan Organisasi Mahasiswa Sejenis (IOMS) yang meliputi Ikatan
Mahasiswa Fakultas Sejenis (IMFS) dan Ikatan Mahasiswa Jurusan
Sejenis (IMJS).

Di samping itu, di tingkat wilayah Jateng dan tingkat nasional terdapat pula
badan yang berfungsi membina dan mengembangkan sertabadan yang berfungsi membina dan mengembangkan serta
mengkoordinasikan berbagai bidang sebagai berikut:
a. Badan Pembina Olah Raga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI) untuk

bidang olahraga.
b. Badan Seni Mahasiswa Indonesia (BSMI) untuk bidang kesenian



Solusi dan Rekomendasi
Memahami mengenai pentingnya
berorganisasi
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Program sarjana dan Program Diploma diarahkan pada hasil lulusan
yang memiliki kualifikasi (kompetensi) sebagai berikut:
a. menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang

keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami,
menjelaskan, dan merumuskan cara penyelesaian masalah
yang ada di dalam kawasan keahliannya

b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang
dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan
produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan
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produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan
perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama

c. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri
berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan
bersama di masyarakat

d. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,
dan/atau kesenian yang merupakan keahliannya.

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 232/U/2000



Kesadaran Diri

Potensi Otak

Potensi Fisik

Potensi Qolbu
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Pencapaian Tujuan

Usaha Yang
Sungguh-sungguh &
Apa yang ada dalam

Diri kita

Kemauan

Keikhlasan

Attitude

Cara Berpikir
(Thought)

Pola Hidup
(Habit)
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Kesabaran

Keyakinan

Tindakan
(Action)

Keyakinan
Merubah & menyesuaikan
Reaksi (R) terhadap setiap

Kondisi (K) yang dihadapi =>
Mendapathan Hasil (H) yang

diinginkan

Tujuan
(hasil)



Merubah & menyesuaikan Reaksi (R) terhadap setiap Kondisi
(K) yang dihadapi => Mendapathan Hasil (H) yang diinginkan

Cara Berpikir
(Thought)

Pola Hidup
(Habit)

Kebiasaan (+)

STOP
Complaining !

STOP
Complaining !

“Kondisi apapun yang dialami saat
ini hasil dari pilihan dan keputusan
di masa lalu”

Attitude
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Tindakan
(Action)

Keyakinan

Kontrol

FONDASI

Prinsip: Kita Harus bertanggungjawab
100% terhadap hidup dan
kehidupan kita sendiri

1. Kedisiplinan

2. Kesabaran

3. Kemauan untuk jujur pada diri sendiri

4. Keberanian untuk mangambil resiko

K + R = H

(Kondisi + Reaksi = Hasil)



- Orang-orang dengan attitude yang negatif berfikir, “Saya Tidak Bisa”

Attitude Paradigma...?

- Orang-orang dengan attitude yang negatif Selalu mencari-cari kesalahan
pada orang lain
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- Orang-orang dengan attitude yang postif Selalu melihat sisi baik pada
orang lain

- Orang-orang dengan attitude yang negatif Selalu melihat keterbatasan-
keterbatasan pada orang lain

- Orang-orang dengan attitude yang positif Selalu melihat Kemungkinan-
kemungkinan



• Buat lah tapak-tapak Jejak dengan Berpijak
secara Bijak dimanapun kita berada (Agus
Samsudrajat S)Samsudrajat S)



Menuju mahasiswa yang berprestasi,
kreatif dan inovatif..!!!
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SALAM JUANG


