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Abstrak
Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berangkat dari kegelisahan pengusul melihat peran Himpunan
Mahasiswa (HiMa) semakin terpinggirkan. Pengusul mengidentifikasi kondisi tersebut disebabkan karena
minimnya pemahaman kelembagaan pada pengurus HiMa. Permasalahan yang disepakati bersama mitra
dalan kegiatan pengabdian masyarakat ini sebagai berikut : 1). Kurang terwujudnya kapasitas struktur
organisasi yang efektif, efisien, rasional dan proporsional, 2). Kurang terwujudnya kapasitas tata laksana
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja, dan 3). Kurang terwujudnya pelembagaan
budaya kerja organisasi yang produktif dan positif berdasarkan nilai-nilai luhur lembaga induk. Dalam
menyelesaikan permasalahan mitra, metode pelaksanaan yang telah dijalankan pengusul yakni
pendampingan dengan menggunakan media booklet “Panduan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
pada Himpunan Mahasiswa” untuk dijadikan pegangan bagi pengurus HiMa dalam melakukan penataan
kelembagaannya. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pengurus HiMa dalam melakukan
penataan kelembagaan secara baik, diantaranya: 1). Melakukan penataan struktur organisasi yang tepat
fungsi dan tepat ukuran, 2). Melakukan pembenahan mekanisme kerja dan metode serta hubungan kerja
antar unit organisasi, dan 3). Melakukan perumusan nilai-nilai luhur sebagai budaya organisasi dan
penanaman budaya organisasi pada setiap individu.
Kata kunci: Himpunan Mahasiswa, Kelembagaan, Penataan, Pendampingan
dan relasi sebagai cara mengikat guna tercapainnya
kebutuhan-kebutuhan sosial dasar (Wibowo,
2011:57) [2].
Himpunan Mahasiswa (HiMa) merupakan
organisasi terlembaga yang sengaja dibentuk oleh
universitas yang berfungsi utama yakni sebagai
“penghubung” antara lembaga dengan mahasiswa,
dalam hal ini berkaitan dengan menyalurkan saran
maupun aspirasi terhadap pihak lembaga untuk
mewujudkan
“kesejahteraan
akademik”
dilingkungan kampus. Dalam konteks perwujudan
kesejahteraan akademik tersebut diwujudkan dalam
bentuk penyelenggaraan program dan kegiatan
aspiratif.
Secara garis besar HiMa mempunyai fungsi
representasi, sebagaimana DPR dalam konteks
negara. Representasi menunjuk pada bagaimana
seseorang, satu kelompok, gagasan atau pendapat
tertentu ditampilkan dalam pemberitaan (Eriyanto,
2005:113) [3], dipertegas oleh Stuart Hall yang
mengatakan bahwa representation is the production
of meaning through language (Hall, 1997: 28) [4].

1. PENDAHULUAN
Kelembagaan merupakan capaian kondisi
akhir dari sebuah organisasi untuk dapat menjaga
kelangsungan hidup serta mencapai tujuannya.
Kelangsungan hidup suatu organisasi sangat
bergantung pada kemampuan penerjemahan nilainilai yang dimiliki organisasi ke dalam bentuk
inovasi
program-program.
Menurut
Koentjaraningrat, (1997:15) [1] kata kelembagaan
menunjuk kepada sesuatu yang bersifat mantap
(established) yang hidup (constitued) di dalam
masyarakat.
Lebih
lanjut
Koentjaraningrat
(1997:16)
[1]
menjelaskan
bahwa
suatu
kelembagaan adalah suatu pemantapan perilaku
(ways) yang hidup pada suatu kelompok orang,
sehingga kelembagaan merupakan sesuatu yang
stabil, mantab, dan berpola, berfungsi untuk tujuantujuan tertentu dalam masyarakat. Dipertegas oleh
Hendropuspito (1989) bahwa kelembagaan
merupakan suatu bentuk organisasi yang secara
tetap tersusun dari pola-pola kelakuan, peran-peran
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1. Terwujudnya kapasitas struktur organisasi yang
efektif, efisien, rasional dan proporsional pada
HIMA Universitas AMIKOM Yogyakarta
2. Terwujudnya
kapasitas
tata
laksana
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi setiap
unit kerja pada HIMA Universitas AMIKOM
Yogyakarta.
3. Terwujudnya pelembagaan budaya kerja
organisasi yang produktif dan positif
berdasarkan nilai-nilai luhur lembaga induk
pada HIMA Universitas AMIKOM Yogyakarta

Dalam menjalankan fungsi representasi tersebut,
HIMA perlu mempunyai kelembagaan yang kuat
dan sejalan dengan orientasi universitas sebagai
induk lembaga. Sehingga menjadi hal yang sangat
mendasar bahwa HiMa sebagai suatu organisasi
yang terlembaga harus mempunyai konstruksi
kelembagaan yang kuat untuk menjalankan fungsi
represensi.
Tidak dapat dipungkiri HiMa seyogyanya
mempunyai peran strategis sebagai partner dalam
menciptakan kesejahteraan akademik di lingkungan
perguruan tinggi. Namun belakangan pengusul
melihat peran HiMa semakin terpinggirkan.
Dengan latar belakang tersebut pengusul mencoba
turut mengupayakan agar HiMa dapat kembali
eksis dan menjalankan fungsi normatifnya sebagai
organisasi
penghubung
dalam
kaitannya
menyalurkan saran dan aspirasi bagi pihak
perguruan tinggi.
Melalui program pengabdian masyarakat
ini, pengusul bertujuan untuk mengembangkan
kapasitas kelembagaan HiMa. Terdapat beberapa
permasalahan yang disepakati antara pengusul
dengan mitra, sebagai berikut:
Tabel 1.1. Permasalahan Mitra
No.

Permasalahan Mitra

Minimnya pemahaman kelembagaan
1. Kurang terwujudnya kapasitas
struktur organisasi yang efektif,
efisien, rasional dan proporsional;
2. Kurang terwujudnya kapasitas tata
laksana penyelenggaraan tugas
pokok dan fungsi setiap unit kerja;
3. Kurang terwujudnya pelembagaan
budaya kerja organisasi yang
produktif dan positif berdasarkan
nilai-nilai luhur lembaga induk;

2. METODE PELAKSANAAN
Metode pelaksanaan program pemberdayaan ini
adalah pendampingan. Dengan tahapan pelaksanaan
kegiatan sebagai berikut:
Bagan 2.1. Metode Pelaksanaan

4). Penyusunan
laporan akhir

1). Survey Situasi
dan pemetaan
permasalahan

Nomor
Prioritas
Prioritas 1
Prioritas 2
3). Pendampingan
HiMa

Prioritas 3

Berdasarkan permasalahan mitra tersebut,
secara spesifik tujuan program pengabdian
masyarakat ini sebagai berikut :
1. Memberikan gambaran penataan struktur
organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
2. Memberikan
gambaran
pembenahan
mekanisme kerja dan metode serta hubungan
kerja antar unit organisasi;
3. Memberikan gambaran perumusan nilai-nilai
luhur sebagai budaya organisasi dan
penanaman budaya organisasi pada setiap
individu;

2). Pembuatan
booklet panduan
kelembagaan

Keterangan bagan :
1) Pengusul survey situasi dan pemetaan
permasalahan mitra
2) Pengusul melakukan pembuatan booklet
“Panduan
Pengembangan
Kapasitas
Kelembagaan pada Himpunan Mahasiswa”
sebagai media pendampingan. Booklet ini juga
diproses pengajuan HKI.
3) Pengusul melakukan pendampingan dalam
pengembangan kapasitas kelembagaan HiMa.
Pendampingan dilakukan dimulai dengan
memaparkan
materi
presentasi
terkait
pengembangan kapasitas kelembagaan HiMa
dan selanjutnya melakukan komunikasi secara
informal dengan masing-masing HiMa di

Harapannya melalui program pengabdian
masyarakat ini dapat memberikan manfaat sebagai
berikut :
152
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dalam rangka mencapai tujuan bersama. Disamping itu,
menurut Milton J. Esman lebih menegaskan bahwa
kelembagaan merupakan suatu keadaan akhir yang
dicapai ketika organisasi dan inovasi-inovasinya telah
diterima dan didukung oleh lingkungan eksternal.
Sehingga kelembagaan menjadi sangat penting dalam
rangka mengoperasionalkan konsep kita berorganisasi.

Universitas AMIKOM Yogyakarta dalam
rangka pengembangan kapasitas kelembagaan.
4) Pengusul menyusun laporan akhir program
pengabdian masyarakat serta menyusun draft
publikasi.
3. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

Interaksi 3. Kemana himpunan mahasiswa
harus bergerak?

Pengusul telah menetapkan 3 (tiga) prioritas
permasalahan mitra sebagaimana telah dijelaskan
pada bab pendahuluan. Dalam pelaksanaan
kegiatan pengusul memberikan pemahaman
beberapa poin penting tentang pengembangan
kapasitas kelembagaan kepada perwakilan dari
masing-masing HiMa di Universitas AMIKOM
Yogyakarta. Adapun poin penting pengembangan
kapasitas kelembagaan pengusul sampaikan dengan
mekanisme diskusi pertanyaan interaktif sebagai
berikut:

Pengusul menjelaskan bahwa himpunan
mahasiswa merupakan sebuah organisasi yang
mempunyai fungsi utama mengembangkan
kapasitas kemahasiswaan, baik akademik maupun
non akademik. Dalam menjalankan fungsinya
tersebut, himpunan mahasiswa harus memenuhi
kriteria sebagai berikut:
Bagan 3.2. Kriteria Arah Usaha
Himpunan Mahasiswa

Interaksi 1. Siapa himpunan mahasiswa?
Bagan 3.1. Keterkaitan Himpunan Mahasiswa
dengan Perguruan Tinggi

Kemampuan
Teknis

Visi Perguruan Tinggi

Visi Program Studi

Efek
Sebaran

Visi Fakultas

Komitmen
Normatif
Kriteria Arah
Usaha

Visi Himpunan
Mahasiswa

Kegiatan
Kemahasiswaan

Visi Himpunan
Mahasiswa

Kegiatan
Kemahasiswaan

Visi Himpunan
Mahasiswa

Kegiatan
Kemahasiswaan

Citra
Lingkungan

Pengusul menjelaskan bahwa himpunan
mahasiswa merupakan sebuah organisasi yang berada
dibawah bidang kemahasiswaan sebuah perguruan
tinggi, dimana para anggotanya terdiri dari para
mahasiswa masing-masing program studi. Himpunan
mahasiswa dibentuk dalam rangka meningkatkan
produktivitas kemahasiswaan. Dalam proses operasional,
himpunan mahasiswa juga harus memperhatikan
keselarasan pada visi perguruan tinggi, fakultas dan
program studi. Dimana dalam menerjemahkan visi
tersebut akan tertuang ke dalam visi himpunan
mahasiswa dengan mengakomodasi kekhasan dari
masing-masing program studi.

Dorongan
Inovatif

Interaksi 4. Variabel-variabel apa saja yang
harus diperhatikan?
Pengusul
menjelaskan
bahwa
pengembangan kapasitas kelembagaan himpunan
mahasiswa dilakukan guna menjaga produktivitas
kerja. Dalam rangka meningkatkan produktivitas
kerja kita harus mampu memetakan variablevariabel berpengaruh. Variabel-variabel tersebut
menjadi acuan dalam rangka kita membuat profil
kelembagaan sebuah himpunan mahasiswa.

Interaksi 2. Apa itu kelembagaan?
Pengusul menjelaskan bahwa kelembagaan
dapat didefinisikan sebagai aturan main berorganisasi.
Dimana kelembagaan diwujudkan dalam suatu bentuk
aturan, nilai, dan norma yang disepakati oleh anggota
organisasi untuk mengatur pola tindakan diantara mereka

Tabel 3.1. Variabel-Variabel Kelembagaan
No.
1.
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Jenis Variabel
Sumber Daya



Definisi
Dianggap sebagai sesuatu
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No.

Jenis Variabel

2.

Kepemimpinan

3.

4.

5.

Doktrin

Program

Struktur
Internal









Tabel 3.2. Rumusan Operasional Variabel
Sumber Daya

Definisi
yang langka, produktif dan
berharga.
Proses pengerahan dan
pembagian sumber daya
dalam rangka mencapai
tujuan tertentu.
Pernyataan
nilai-nilai,
sasaran-sasaran dan metode
operasional yang mendasari
kegiatan.
Penjabaran doktrin menjadi
bentuk kegiatan praktis
yang berhubungan dengan
pelaksanaan fungsi jasa
sebagai
luaran
dari
himpunan mahasiswa.
Pembagian dari perananperanan di dalam himpunan
mahasiswa, pola wewenang
internal,
serta
sistem
komunikasi.
Struktur
internal mewakili pola arus
sumber daya.

No.
1.

Faktor-Faktor
Produksi
Sumber daya
ekonomis

Definisi


2.

Informasi



3.

Status



4.

Kekuatan



5.

Wewenang



6.

Keabsahan



7.

Dukungan



Bagan 3.3. Alur Proses Penerjemahan
Kelembagaan

5). Struktur
Internal

1). Sumber Daya

Meliputi modal dana
dalam
rangka
menciptakan barang dan
jasa.
Masukan dan luaran yang
diterima
himpunan
mahasiswa.
Penghargaan
dan
penghormatan
dalam
menciptakan
hubungan
kepatuhan.
Kemampuan
himpunan
mahasiswa
untuk
membuat
lingkungan
tunduk.
Batasan peran-peran yang
dapat dilakukan oleh
setiap anggota himpunan
mahasiswa yang diakui
oleh lingkungan.
Mempunyai
sumber
referensi hukum yang
mewakili keberadaan dari
himpunan
mahasiswa
tersebut.
Dapat bersumber dari
internal
himpunan
mahasiswa
maupun
eksternal
himpunan
mahasiswa

Tabel 3.3. Rumusan Operasional Variabel
Kepemimpinan
No.

2).
Kepemimpinan

4). Program

1.

Sifat-Sifat
Pemimpin
Keandalan
politis

Definisi


3). Doktrin

Interaksi 5. Bagaimana menyusun
kelembagaan himpunan mahasiswa?

profil

Pengusul menjelaskan bahwa dalam
menyusun
profil
kelembagaan
himpunan
mahasiswa kita harus mampu menerjemahkan 5
(lima) variabel kelembagaan ke dalam bentuk
rumusan operasional dari masing-masing variabel,
sebagai berikut :
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2.

Status
professional



3.

Kemampuan
teknis



4.

Kemampuan



Apakah
seorang
pemimpin
memiliki
sumber
daya
untuk
mempengaruhi
para
anggotanya?
Seperti:
kemampuan memotivasi,
kemampuan
menginspirasi
Apakah
seorang
pemimpin memiliki latar
belakang profesionalitas
yang
baik?
Seperti:
prestasi
akademik,
pengalaman
berorganisasi, etc
Bagaimana
seorang
pemimpin
mampu
menjelaskan
seluruh
langkah kerja?
Bagaimana
seorang
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No.

Sifat-Sifat
Pemimpin
organisasional

Kesinambungan

5.

Definisi



6.

Kemampuan
melimpahkan
wewenang



7.

Komitmen
kepada doktrin



Hubungan antar
citra
diri
dengan
lembaga

8.



No.

pemimpin
memiliki
kemampuan
untuk
mengorganisasi
para
anggotanya?
Seperti:
Kemampuan menjalankan
struktur
himpunan
mahasiswa.
Apakah
seorang
pemimpin
mampu
menjamin
keberlangsungan rutinitas
kegiatan
himpunan
mahasiswa?
Bagaimana
seorang
pemimpin
memiliki
kemampuan pembagian
kerja?
Bagaimana
seorang
pemimpin
secara
konsisten menerjemahkan
doktrin
pada
setiap
kegiatan
himpunan
mahasiswa?
Apakah
seorang
pemimpin
memiliki
representasi baik dimata
lembaga induk (perguruan
tinggi)?

3.
4.

Tabel 3.6. Rumusan Operasional Variabel
Struktur Internal
No.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ditetapkannya Doktrin Kelembagaan
Apakah sudah dinyatakan doktrin yang jelas?
Apakah ada komitmen himpunan mahasiswa itu
kepada doktrin?
Apakah doktrin itu dipahami, diterima dan dibela
oleh pemimpin himpunan mahasiswa?
Apakah doktrin itu memiliki keterkaitan dengan
kebutuhan himpunan mahasiswa?
Apakah doktrin itu membuat hubungan antara
yang lama dengan yang baru, yang mapan
dengan para pembaharu?
Apakah doktrin itu yang didukung dan disahkan
oleh lembaga induk (perguruan tinggi)?
Apakah doktrin itu secara konsisten diuraikan
oleh seluruh anggota himpunan mahasiswa?
Apakah doktrin itu mampu memberikan
keuntungan-keuntungan?
Apakah doktrin itu memberikan dorongan
perkembangan program himpunan mahasiswa?

4. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian masyarakat
ini dapat kesimpulan sebagai berikut:
1) Permasalahan
utama
yakni
minimnya
pemahaman kelembagaan pada pengurus HiMa
di Universitas AMIKOM Yogyakarta. Dalam
penyelesaian permasalahan tersebut pengusul
telah memberikan media edukasi yakni booklet
pengembangan kapasitas kelembagaan pada
himpunan mahasiswa serta mempresentasikan
sebagai salah satu bentuk pendampingan kepada
pengurus HiMa. Melalui media booklet tersebut
dapat menjadi acuan ke depannya bagi pengurus
HiMa dalam melakukan penataan kelembagaan
secara baik, diantaranya:

Tabel 3.5. Rumusan Operasional Variabel
Program
No.
1.
2.

Struktur Kelembagaan
Sejauh mana jasa-jasa digunakan atau diminta
oleh lembaga induk yang harus dilayaninya?
Sejauh mana kemampuan himpunan mahasiswa
dalam memelihara dan mengembangkan doktrin,
program, serta identitas yang khas?
Sejauh mana sumber-sumber daya modal
disediakan untuk mengerahkan pengaruh
program?
Sejauh mana program-program dan para anggota
himpunan mahasiswa dinilai berguna?
Sejauh mana pola-pola kegiatan dan kepercayaan
lingkungan muncul?
Sejauh mana tingkat kebebasan himpunan
mahasiswa untuk menjalankan programnya?
Sejauh mana kemampuan himpunan mahasiswa
untuk terus melakukan pembaharuan?

Hasil kegiatan pengabdian masyarakat ini,
dalam jangka pendek yakni pengurus HiMa di
Universitas AMIKOM Yogyakarta memahami
konseptual pengembangan kapasitas kelembagaan
himpunan mahasiswa. Selanjutnya dalam jangka
panjang, sebagai berikut :
1) Terwujudnya struktur organisasi yang tepat
fungsi dan tepat ukuran
2) Terwujudnya mekanisme kerja dan metode
serta hubungan kerja antar unit organisasi
3) Terumuskannya nilai-nilai luhur sebagai
budaya organisasi dan penanaman budaya
organisasi pada setiap individu

Tabel 3.4. Rumusan Operasional Variabel
Doktrin
No.
1.
2.

Analisis Program
sasaran yang telah ditentukan.
Kemampuan untuk mengerahkan sumber-sumber
daya untuk mencapai sasaran-sasaran.
Kemampuan mengindentifikasi umpan balik
terhadap program

Analisis Program
Pembentukan sasaran-sasaran secara efektif dan
kemampuan untuk mencapai sasaran-sasaran.
Ditetapkannya prioritas-prioritas dalam sasaran155
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a. Melakukan penataan struktur organisasi
yang tepat fungsi dan tepat ukuran;
b. Melakukan pembenahan mekanisme kerja
dan metode serta hubungan kerja antar unit
organisasi;
c. Melakukan perumusan nilai-nilai luhur
sebagai budaya organisasi dan penanaman
budaya organisasi pada setiap individu;
2) Pengurus HiMa ke depan akan memahami
dalam kondisi akhir bahwa himpunan
mahasiswa dianggap baik manakala inovasiinovasi yang dikembangkannya mampu
menyesuaikan
diri
dengan
lingkungan.
Dibuktikan dengan adanya dorongan komitmen
dari seluruh anggota himpunan mahasiswa
untuk mengejawantahkan doktrinnya dalam
bentuk program-program serta adanya dukungan
lingkungan perguruan tinggi untuk membantu
himpunan
mahasiswa
mengembangkan
program-programnya.
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