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Abstrak
Tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah untuk memberi gambaran,
pemahaman dan alternatif bentuk kerjasama kemahasiswaan yang dapat dijalankan bersama
dalam wadah BK2PTKI – Badan Koordinasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Kristen
Indonesia. Pada pertemuan nasional dengan tema: revitalisasi bidang kemahasiswaan dalam
era kampus merdeka dan sub thema: strategi pengelolaan kegiatan kemahasiswaan yang
berprestasi dan unggul dalam era kampus merdeka, Tim Penyaji diberi kesempatan untuk
menyampaikan materi dengan topik: “Kerjasama Kegiatan Kemahasiswaan BK2PTKI”.Sesuai
topik yang diberikan, Tim Penyaji menyampaikan bahwa terdapat beberapa kemungkinan
bentuk kerjasama dan kemungkinan penyelenggaraan kolaborasi kegiatan bersama diantara
anggota BK2PTKI meliputi kompetisi nasional, pelatihan nasional, pertemuan ilmiah
mahasiswa nasional, publikasi mahasiswa nasional dan lain - lain. Kerjasama dan kolaborasi ini
diharapkan dapat menghasilkan beberapa bentuk laporan kegiatan kemahasiswaan seperti
dokumen MOU, dokumen MoA, dan dokumen IA. Selain itu, kegiatan bersama akan
menghasilkan prestasi mahasiswa tingkat nasional serta publikasi mahasiswa nasional. Oleh
karena itu, kerjasama dan kolaborasi yang dijalankan akan mendukung banyak hal khususnya
di bidang kemahasiswaan. Keuntungan lain dari kerjasama dan kolaborasi ini adalah dukungan
terhadap akreditasi Program Studi dan Institusi, peningkatan pemeringkatan institusi di
tingkat LLdikti maupun tingkat Kemdikbud serta peningkatan pemeringkatan kemahasiswaan
pada Simkatmawa Kemdikbud.

Kunci: kerjasama nasional, BK2PTKI, prestasi nasional, pemeringkatan, mahasiswa,
simkatmawa
Abstract

The purpose of this community service activity is to provide an overview, understanding and
alternative forms of student collaboration that can be carried out together in the BK2PTKI –
Badan Koordinasi Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Kristen Indonesia - Indonesian Christian
Higher Education Student Cooperation Agency. At the national meeting with the theme:
revitalization of the student body in the era of the kampus merdeka and the sub-theme:
strategy for managing student activities in the era of the kampus merdeka, the Presenter
Team was given the opportunity to deliver material with the topic: "Cooperation for
BK2PTKI Student Activities". According to the topic, the Presenter Team said that there are
several opportunity of collaboration and the possibility of organizing collaborations in
organizing joint activities among BK2PTKI members including national competitions,
national training, national student scientific meetings, national student publications and
others. This collaboration is expected to produce several forms of student activity reports such
as MOU documents, MoA documents, and IA documents. In addition, all of collaborations
activities will produce student achievements at the national level as well as national student
publications. Therefore, the collaboration that will be carried out will support many things,
especially in the field of student affairs. Another advantage of this collaboration is support for
the accreditation of Study Programs and Institutions, increasing the ranking of institutions at
the LLdikti level and the level of the Ministry of Education as well as increasing student
ratings at Simkatmawa.

Keywords: collaborations, BK2PTKI, national achievement, ratings, student, national
competition, simkatmawa
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PENDAHULUAN
Saat ini, terdapat sebuah lembaga yang dimiliki oleh sebagian besar perguruan
tinggi swasta kristen di Indonesia yaitu lembaga BK2PTKI (Badan Koordinasi
Kemahasiswaan

Perguruan

Tinggi

Kristen

Indonesia).

Lembaga

ini

perlu

dioptimalisasi dan ditingkatkan perannya dalam rangka memfasilitasi dan mendukung
peningkatan kemahassiswaan anggota BK2PTKI tersebut.
Optimalisasi peran BK2PTKI ini secara khusus di bidang kemahasiswaan dan
dalam hal ini Tim Penyaji menguraikan bentuk – bentuk kerjasama yang
memungkinkan bisa dijalankan secara bersama dalam berbagai kolaborasi. Kerjasama
yang dilakukan pada akhirnya akan mendukung banyak hal antara lain dukungan
terhadap

akreditasi,

peningkatan

pemeringkatan

institusi

dan

peningkatan

pemeringkatan kemahasiswaan masing - masing Perguruan Tinggi peserta kolaborasi
pada Simkatmawa Kemdikbud.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka tujuan pengabdian ini adalah untuk
memberi pemahaman, motivasi, dan gambaran bagi anggota BK2PTKI tentang bentuk
kerjasama dan kolaborasi yang memungkinkan bisa dilakukan secara bersama serta
potensi dan keuntungan dari keseluruhan kerjasama dan kolaborasi yang dilakukan
baik untuk Mahasiswa, Dosen dan Institusi masing – masing.
Manfaat Pengabdian ini diharapkan akan bermanfaat bagi:
1.

Perguruan tinggi anggota BK2PTKI akan “terfasilitasi” pengembangan
kemahasiswaannya dan kemungkinan pengembangan lain dalam bentuk
kerjasama antar lembaga

2.

Para Pimpinan Bidang Kemahasiswaan di masing - masing anggota BK2PTKi
dalam rangka pengembangan kemahasiswaan institusi

3.

Memfasilitasi para penyelenggara dan pelaksana bidang kemahasiswaan kampus
– kampus di Indonesia.

METODE PELAKSANAAN
Bentuk kegiatan adalah pertemuan nasional yang dilakukan dalam satu sesi
pada rangkaian kegiatan selama 2 hari (16 – 17 Desember 2021) yang dilakukan secara
daring (online). Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan pada Hari Jumat 17
Desember 2021, Pukul 13.30 WIB secara daring. Proses persiapan sampai pelaporan
sejak bulan Desember 2021 sampai Januari 2022 antara lain: menerima surat
permohonan atau surat undangan dari Panitia Pertemuan Nasional Pimpinan Bidang
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kemahasiswaan BK2PTKI yaitu UNIERA (Universitas Halmahera) Maluku Utara,
mengajukan surat permohonan tersebut ke Pimpinan Universitas, menerima surat
penugasan dari Pimpinan Universitas, mempersiapkan materi untuk dipresentasikan
dan mempersiapkan perlengkapan, mengikuti kegiatan pertemuan nasional, tampil
sebagai narasumber, dan diakhiri dengan menyusun laporan hasil Pengabdian Kepada
Masyarakat. Kegiatan ini terselenggara atas pembiayaan dari Instansi, Mitra, Lembaga
BK2PTKI.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Pada kesempatan pengabdian ini, Tim Penyaji diberi topik pemaparan tentang:
“Kerjasma Kegiatan Kemahasiswaan BK2PTKI”. Materi yang disajikan oleh Tim
Penyaji diawali dengan penyampaian profile singkat tentang Universitas HKBP
Nommensen terkait Mahasiswa, Program Studi dan Sumber Daya Manusia. Setelah
itu, Tim Penyaji menyampaikan visi serta nilai (value) Universitas HKBP Nommensen.
Kemudian Tim Penyaji menyampaikan secara singkat strategi dan roadmap
Universitas HKBP Nommensen dan keterkaitannya dengan konteks kerjasama
BK2PTKI. Tim Penyaji juga menguraikan Struktur Organisasi Universitas HKBP
Nommensen serta peran bidang kemahasiswaan pada struktur tersebut serta
keterkaitannya dengan kerjasama BK2PTKI. Pada bagian akhir, Tim Penyaji
menguraikan secara luas bentuk kerjasama kegiatan kemahasiswaan yang potensial
untuk dijalankan bersama, keuntungan yang diperoleh masing – masing institusi dari
kerjasama yang dibangun serta keuntungan lain melingkupi aspek mahasiswa, dosen
hingga institusi. Hal ini disampaikan sehingga memicu semangat bersama dalam
menciptakan komitmen melangkah secara bersama sama berkolaborasi dalam rangka
ikut mewarnai Indonesia di Bidang Kemahasiswaa.
Pada bagian awal pemaparannya, Tim Penyaji menguraikan visi Universitas
HKBP Nommensen dan dari visi tersebut terdapat nilai (value) Universitas HKBP
Nommensen yang telah disampaikan kepada semua stake holders dan khususnya kepada
civitas HKBP Nommensen yaitu HARMONI sebagai singkatan yang terdiri atas:
Humble, Agile, Respected, Motivated, Outstanding, Nations, dan Integrity.
Kemudian Tim penyaji menyampaikan profile singkat Universitas HKBP
Nommensen meliputi jumlah Program Studi sebanyak 25 Program Studi dengan nilai
akreditasinya serta 4 Program Pascasarjana beserta masing - masnig nilai
akreditasinya. Profile Dosen juga disampaikan bahwa saat ini Universitas HKBP
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Nommensen memiliki 8 (delapan) orang Guru Besar (Profesor) serta adanya 76 orang
Dosen Universitas HKBP Nommensen yang saat ini sedang mengikuti studi lanjut S3,
beberapa sudah kembali dan dalam waktu 3 tahun ini, sebagian besar Dosen Studi
lanjut tersebut akan kembali mengabdi ke Univeritas HKBP Nommensen.
Selanjutnya Tim Penyaji menyampaikan dan menguraikan peta strategi
Universitas HKBP Nommensen dalam rangka mewujudkan visinya. Pada peta strategi
tersebut, kemahasiswaan diletakkan pada bagian utama, dimana proses penerimaan
mahasiswa baru, penciptaan layanan kemahasiswaan hingga menghasilkan alumni atau
lulusan yang unggul merupakan program utama Universitas HKBP Nommensen. Pada
peta strategi ini juga terdapat program kemitraan yang ditempatkan pada posisi yang
utama, sehingga sangat relevan dan sejalan dengan semangat kemitraan dan kerjasama
yang sedang dibangun dan dijalankan oleh BK2PTKI.
Tim Penyaji juga menyampaikan dan menguraikan tentang strategi dan
program kerja Univeraitas HKBP Nommensen khususnya pada strategi pertama yaitu:
peningkatan atmosfir akademik untuk menghasilkan lulusan berdaya saing
internasional, bermartabat, berjiwa kepeloporan dan berkarakter, merupakan semangat
yang sangat erat kaitannya dengan program – program kemahasiswaan.
Pada bagian road map Universitas HKBP Nommensen, dalam pencapaian
visinya, terdapat tiga komponen utama yang sangat terkait dengan kemahasiswaan
yaitu: mahasiswa, kemitraan dan lulusan. Pada raod map ini juga terdapat satu
komponen utama yaitu: kemitraan sehingga sangat mendukung keberadaan
kemahasiswaan serta kerjasama antar lembaga yang sedang dijalankan saat ini melalui
BK2PTKI. Oleh karena itu, Universitas HKBP Nommensn sangat mendukung
program kemitraan yang sedang dijalankan saat ini khususnya program kemitraan
kemahasiswaan melalui BK2PTKI. Oleh karena itu perlu direncanakan, didiskusikan,
dan direalisasikan
Kemudian Tim Penyaji menguraikan tentang stuktur organisasi Universitas
HKBP Nommensen yang terdiri dari Rektor dan 4 Wakil Rektor. Wakil Rektor yang
membidangi kemahasiswaan adalah Wakil Rektor III. Pada Unit Wakil Rektor III
terdapat dua Biro yaitu Biro Kerohanian dan Biro Kemahasiswan. Selain itu terdapat
satu Unit Koordinator Keamanan dan ketertiban. Beberapa unit lain yang berada di
bawah koordinasi Wakil Rektor III antara lain: klinik Mahasiswa, Ikatan Alumni
Univeritsas, Lembaga Kemahasiswaa, Pusat Kewirausahaan Mahasiswa dan Unit
Kegiatan kemahasiswaan (UKM). Ada sedikit perbedaan antara Universitas HKBP
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nokmmensen dengan kampus lain yaitu bahwa Pusat Karir dan Tracer Study dikelola
oleh Unit Wakil Rektor IV. Pada kesempatan ini juga disampaikan nama UKM yang
ada di Universitas HKBP Nommensen serta nama UKM yang sedang dalam proses
pendirian. UKM yang saat ini dikelola di Universitas HKBP Nommensen merupakan
UKM hasil revitalisasi sehingga orientasinya adalah prestasi dan mendukung
akreditasi dan pemeringkatan kemahasiswaan dan institusi.
Pada bagian akhir, Tim Penyaji menguraikan tentang kerjasama kegiatan
kemahasiswaan BK2PTKI. Pada bagian ini, uraian dan pembahasan diawali dengan
lingkup kegiatan yang membutuhkan kerjasama yaitu: lingkup internal, lokal, regional,
nasional dan internasional. Berdasarkan ruang lingkup kegiatan, kolaborasi dan
kerjasama ini diusulkan 3 hal rekomendasi kepada BK2PTKI antara lain:
1. Optimalisasi

peran

meningkatkan

Koordinator

peran

anggota

Wilayah
pada

level

BK2PTKI

dalam

wilayah

sehingga

rangka
dapat

ditindaklanjuti dan terbangunnya kerjasama internal, lokal dan regional
2. Peningkatan kesepahaman tertulis dalam bentuk MOU, MoA dan IA
3. Peningkatan kegiatan kegiatan kemahasiswan bersama pada ruang lingkup
lokal, regional, nasional dan internasional.
Saat ini ada sebuah bentuk kerjasama dalam anggota BK2PTKI yang diberi
nama: Lomba Nasiaonal Kolaborasi (LNK) BK2PTKI. LNK ini melibatkan beberapa
kampus anggota BK2Ptki yaitu: Ukrida Jakarta, Universitas Kristen Maranatha
Bandung, Universitas Pelita Harapan Banten, Universitas HKBP Nommensen
Sumatera Utara, UKSW Jawa Tengah, UKDW Jogjakarta dan Petra Surabaya.
Kegiatan dan program kerjasama LNK ini juga telah menghasilkan 7 buah lomba
nasional dan berbagai prestasi mahasiswa tingkat nasional. Ketujuh lomba LNK ini
antara lain: Lomba MPC Film Festival di UPH Banten, Lomba Nasional Debat
Kolaborasi di Petra Surabaya, Lomba Nasional Video Kreatif di Universitas HKBP
Nommensen Sumatera Utara, Lomba Nasional Poster Kampanye di Universitas
Kristen Maranatha Bandung, Lomba Nasional Fotografi di UKDW Jogjakarta, Lomba
National Digital Marketing Competition di UKSW Jawa Tengah dan Lomba Nasional
Artikel Ilmiah di Ukrida Jakarta.
Pada kesempatan ini, Tim Penyaji menguraikan banyak hal lain dan bentuk
kegiatan lain dimana anggota BK2PTKI dimungkinkan untuk menjalankan kerjasama
dan

berkolaborasi.

Bentuk

dan

program

kegiatan

tersebut

antara

lain:

penyelenggaraan lomba nasional, penyelenggaraan konferensi nasional hingga
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publikasi, peningkatan jumlah dana pada Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM),
bidang kewirausahaan, pertukaran mahasiswa, magang/ praktek kerja, penelitian dan
pengabdian, proyek kemanusiaan, proyek desa, program mental kebangsaan, program
3 (tiga) dosa, kolaborasi antar UKM, diskusi dan pengembangan tracer study,
penyelenggaraan MBKM, hingga penyelenggaraan double degree antar perguruan
tinggi. Dari beberapa hal dan program di atas, perlu dilakukan diskusi tindak lanjut
terkait dengan bidang apa dan program yang mana yang paling potensial untuk
dijalankan Bersama. Bentuk kerjasama yang akan dijalankan serta jumlah peserta
kerjasama pada bidang yang saling membutuhkan perlu ditindaklanjuti secara
terjadwal dan serius.
Tim penyaji juga menguraikan bahwa banyak keuntungan bagi mahasiswa
maupun keuntungan lain bagi Dosen dan Institusi jika kerjasama dijalankan,
keuntungan tersebut antara lain:
1. Keuntungan Bagi Mahasiswa
-

Pengembangan karakter pada masing – masing universitas dapat
terfasilitasi.

-

Akan sangat mungkin terciptanya prestasi mahasiswa sebagai hasil lomba
nasional yang dijalankan Bersama.

-

Rekognisi juga akan tercipta untuk mahasiswa sebagai hasil kerjasama

-

Pada akhirnya, dimungkinkan lahirnya mahasiswa sebagai Narasumber
Nasional pada kegiatan kolaborasi yang lingkupnya nasional.

-

Pada akhirnya, dimungkinkan terciptanya mahasiswa sebagai juri nasional
pada kompetisi yang lingkupnya nasional.

-

Kolaborasi dalam hal publikasi akan memfasilitasi lahirnya publikasi
mahasiswa secara nasional

-

Mahasiswa dari masing – masing universitas akan semakin kaya
wawasannya karena dalam konteks BK2PTKI, mahasiswa dari satu
universitas dapat melihat dan belajar dari mahasiswa kampus lain terkait
mental serta kehidupan mahasiswa Kristen di Indonesia.

-

Program bersama akan membantu dan memperkaya SKPI (satuan kredit
pendamping ijazah) para mahasiswa.

2. Keuntungan Bagi Dosen
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Dengan semakin banyaknya kegiatan nasional, maka sangat dimungkinkan
lahirnya dosen sebagai juri – juri tingkat nasional

-

Dengan semakin banyaknya kegiatan nasional, maka sangat dimungkinkan
lahirnya dosen sebagai narasumber – narasumber kegiatan tingkat nasional

-

Dengan semakin banyaknya lomba nasional, maka sangat dimungkinkan
lahirnya dosen reviewer nasional

-

Dengan banyaknya kolaborasi nasional, para Dosen akan semakin intens
mengadakan pertemuan dan sangat mungkin terjalinnya kerjasama di
bidang lain seperti pembimbingan skripsi mahasiswa, penelitian Bersama
dan kegiatan akademik lain.

3. Keuntungan Bagi Institusi
-

Kerjasama dan kolaborasi akan memperkaya masing masing universitas dan
akan sangat mendukung dalam hal akreditasi Program Studi, akreditasi
institusi, pemeringkatan Simkatmawa, pemeringkatan Perguruan Tinggi
pada tingkat LLdikti dan Kemdikbud serta pengambangan kemahasiswaan
lainya.

-

Penyelenggaraan dan pengembangan kemahasiswaan akan semakin efektif
dan efisien.

Sebagai penutup, Tim Penyaji memberikan gambaran, berdasarkan program
kerjasama yang diuraikan di atas, jika dijalankan melalui komitmen dan direalisasikan
secara baik maka kegiatan kerjasama dan program kemahasiswaan tersebut akan
memiliki impect positip bagi institusi, laporan kegiatan akan sangat mendukung
institusi masing – masing bahkan BK2PTKi bisa ikut dalam mewarnai kegiatan
kemahasiswaan Indonesia.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Peserta yang mengikuti Pertemuan Nasional BK2PTKi khususnya pada sesi
pemaparan tentang “Kerjasama Kegiatan Kemahasiswaan BK2PTKI” sangat tertarik
dan banyak diskusi terkait dengan bagaimana merealisasikannya termasuk beberapa
komitmen follow up kegiatan bersama. Diskusi juga berlanjut tentang apa saja hal – hal
praktis yang segera akan diambil secara bersama dalam rangka merealisasikan bentuk
kerjasama dan program yang cocok untuk ditindaklanjuti bersama.
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Saran
Saran untuk kegiatan pengabdian masyarakat selanjutnya adalah alokasi waktu perlu
ditambah sehingga semakin memperkaya diskusi terkait dengan bentuk program lain
yang memungkinkan dapat ditindaklanjuti secara bersama.
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