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Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan melakukan berbagai upaya yang komprehensif untuk 

meningkatkan kualitas mahasiswa di Indonesia. Pengembangan kegiatan pembelajaran dan 

kemahasiswaan merupakan suatu upaya yang dilakukan dengan penuh kesadaran, berencana, teratur, 

terarah, dan bertanggung jawab untuk mengembangkan sikap, kepribadian, pengetahuan dan 

keterampilan mahasiswa dalam mendukung kegiatan kurikuler untuk mencapai tujuan pendidikan 

nasional. 

Salah satu bentuk upaya atau pengembangan kemahasiswaan tersebut adalah pemberian bekal 

pengetahuan, keterampilan dan sikap dalam manajemen organisasi mahasiswa baik intra maupun 

antarperguruan tinggi yang diberi nama Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) 

Pelaksanaan LKMM sangat erat kaitannya dengan kebijakan Kampus Merdeka, terutama pada 

pemenuhan hak mahasiswa untuk mengambil sebanyak 3 semester di luar prodinya. Perguruan tinggi 

wajib memberikan layanan terhadap mahasiswa yang akan mengambil haknya. LKMM dilaksanakan 

sesuai dengan jenjangnya yaitu LKMM Pra-Dasar, Dasar, Menengah dan Lanjut. Mahasiswa yang 

mengikuti kegiatan LKMM direkomendasikan untuk dapat dikonversikan ke dalam SKS mata kuliah 

sesuai dengan panduan kampus merdeka. 

LKMM Pra-Dasar membekali mahasiswa baru dengan keterampilan dasar dalam berkomunikasi, 

mengenal potensi diri, mengembangkan sifat kreatif, inovatif, kritis dan memposisikan diri secara 

efektif dalam organisasi kemahasiswaan. LKMM Tingkat Dasar membekali mahasiswa dengan 

keterampilan menyelenggarakan kegiatan kemahasiswaan dengan perencanaan dan sistematika yang 

baik. 

 

 



LKMM Tingkat Menengah membekali mahasiswa dengan wawasan dan keterampilan 

mengkoordinasi dan membina tim kerja dalam suatu kelembagaan, sedangkan LKMM Tingkat Lanjut 

di sebut pula Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Kader Bangsa bertujuan membekali mahasiswa 

dengan wawasan, penerapan revolusi 4.0 dalam organisasi kemahasiswaan dan keterampilan 

mengelola opini publik (wacana). 

LKMM Tingkat Menengah ini diperuntukkan bagi para mahasiswa minimal semester III yang perlu 

dibekali dengan berbagai kesiapan dalam menghadapi semester-semester berikutnya yang lebih berat 

dengan tugas-tugas intra, ko dan ekstra kurikuler, yang harus didukung dengan kedisiplinan, 

manajemen diri dan kelompok, pengambilan keputusan, dan kemampuan mengungkap gagasan agar 

dapat lebih berprestasi di banyak bidang dan dapat menyelesaikan studi secara tepat waktu.  

Salah satu outcome dari pelaksanaan LKMM diharapkan mahasiswa sebagai insan dewasa tidak 

hanya menjadi pemimpin yang baik, tetapi juga yang mempunyai kompetensi yang sesuai dengan 

tuntutan pembangunan dan masyarakat di masa mendatang. 

Bersama ini kami sampaikan Panduan Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa (LKMM) 

Tahun 2020 untuk dijadikan panduan bagi perguruan tinggi dalam melaksanakan program tersebut.  

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih. 
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