
   
 

 

PROGRAM KERJA 

MASA BAKTI 2013/2014 

 

KOMISI I :  PENDIDIKAN DAN PENALARAN 

NO  
JENIS 

PROGRAM 
RASIONAL TUJUAN 

INDIKATOR 

PENCAPAIAN 

WAKTU 

PELAKSANAAN 
SASARAN 

CARA 

PENCAPAIAN 

SUMBER 

DANA 

KETERA

NGAN 

A Non Monitoring 

 

1 Pembuatan 

Pedoman Laporan 

Pertanggungjawa-

ban (LPJ) dan 

evaluasi 

keberhasilan 

program di akhir 

kepengurusan 

bagi seluruh 

organisasi 

mahasiswa di 

lingkungan 

UNDIKSHA. 

(revisi) 

 Perlunya 

penyamaan 

format Laporan 

Pertanggung-

jawaban (LPJ) 

dan evaluasi 

keberhasilan 

program di 

akhir 

kepengurusan 

bagi seluruh 

organisasi 

mahasiswa di 

lingkungan 

UNDIKSHA 

 Untuk 

menyamakan 

format  

Laporan 

Pertanggungja

waban (LPJ) 

dan evaluasi 

keberhasilan 

program di 

akhir 

kepengurusan 

bagi seluruh 

organisasi 

mahasiswa di 

lingkungan 

Adanya 

penyamaan 

format  Laporan 

Pertanggungjaw

aban (LPJ) dan 

evaluasi 

program di akhir 

kepengurusan 

bagi seluruh 

organisasi 

mahasiswa di 

lingkungan 

UNDIKSHA. 

 

Awal 

kepengurusan 

MPM 

(bulan Juni) 

Seluruh 

organisasi 

mahasiswa 

di 

lingkungan 

UNDIKSHA 

 Membentuk 

tim khusus 

yang 

bertanggung-

jawab atas 

pembuatan 

Pedoman 

Laporan 

Pertanggungj

awaban (LPJ) 

dan evaluasi 

keberhasilan 

program di 

akhir 

kepengurusan 

Lembaga 

dan kas 

MPM 
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 Perlunya 

keseragaman 

format evaluasi 

sehingga bisa 

mempermudah 

pemerikasaan 

yang dilakukan 

oleh pihak 

terkait.  

UNDIKSHA 

 Untuk 

menyeragam-

kan format 

evaluasi guna 

mempermudah 

pemeriksaan  

yang 

dilakukan oleh 

pihak terkait. 

 Mengadakan 

koordinasi 

atau 

bimbingan 

dengan pihak 

lembaga 

terkait dengan 

pembuatan 

Pedoman 

Laporan 

Pertanggungj

awa-ban 

(LPJ) dan 

evaluasi 

keberhasilan 

program di 

akhir 

kepengurusan 

 Sosialisasi 

buku 

pedoman 

Laporan 

Pertanggungj

awaban (LPJ) 

dan evaluasi 

program bagi 

seluruh 

organisasi 

mahasiswa di 

lingkungan 

UNDIKSHA. 

 

 



   

B Monitoring 

 

1 Memonitoring 

pelaksanaan 

Lomba 

Administrasi 

Kesekretariatan. 

Sebagai wujud 

tugas dan fungsi 

pokok MPM 

untuk 

memonitoring  

Lomba 

Administrasi 

Kesekretariatan. 

Merealisasikan 

tugas dan fungsi 

pokok MPM 

untuk 

memonitoring 

pelaksanaan  

Lomba 

Administrasi 

Kesekretariatan 

yang diadakan 

oleh BEM 

UNDIKSHA. 

 Terbentuknya 

panitia kecil 

monitoring 

Lomba 

Administrasi 

Kesekretariat-

an. 

 Adanya 

monitoring 

dan evaluasi 

oleh pengurus 

MPM dalam 

kegiatan 

tersebut. 

 Adanya rubrik 

monitoring 

dan rubrik 

deskripsi 

kegiatan 

 Adanya 

evaluasi 

secara tertulis 

untuk 

dipergunakan 

sebagai LPJ 

 

 

 

Serangkaian DIES 

NATALIS VII. 

Panitia 

pelaksana  

Lomba 

Administra-

si 

Kesekretari-

atan. 

 Membentuk 

kepanitiaan 

kecil. 

 Koordinasi 

dengan panitia 

pelaksana. 

 Memonitoring 

pelaksanaan 

kegiatan dan 

memberikan 

evaluasi secara 

lisan di akhir 

kegiatan. 

 Membuat 

evaluasi secara 

tertulis untuk  

dipergunakan 

sebagai LPJ. 

Lembaga   

 

2 Memonitoring 

Revisi Panduan 

Administratif 

Orientasi 

Sebagai wujud 

tugas dan fungsi 

pokok MPM 

untuk 

Merealisasikan 

tugas dan fungsi 

pokok MPM 

untuk 

 Terbentuknya 

panitia 

monitoring  

revisi 

Bulan Mei-Juni 

tahun 2013 

sebelum 

pelaksanaan 

Panitia 

pelaksana  

pembuatan  

administra -

 Membentuk 

kepanitiaan 

kecil. 

 Berkoordinasi 

Kas MPM  



   

Kehidupan 

Kampus (OKK) 

Tahun 2013. 

memonitoring 

revisi Panduan 

Administratif 

Orientasi 

Kehidupan 

Kampus (OKK) 

Tahun 2013. 

memonitoring  

revisi Panduan 

Administratif 

Orientasi 

Kehidupan 

Kampus (OKK) 

tahun 2013 yang 

dilaksanakan 

oleh BEM 

UNDIKSHA. 

Panduan 

Administratif 

Orientasi 

Kehidupan 

Kampus 

(OKK) tahun 

2013. 

 Adanya 

monitoring 

dan evaluasi 

oleh pengurus 

MPM dalam 

kegiatan 

tersebut. 

kegiatan Orientasi 

Kehidupan Kampus 

(OKK). 

tif  Orientasi 

Kehidupan 

Kampus 

(OKK) 

tahun 2013. 

dengan panitia 

pelaksana. 

 Memonitoring 

pelaksanaan 

kegiatan dan 

memberikan 

evaluasi secara 

lisan di akhir 

kegiatan. 

 

 

3 Memonitoring 

pelaksanaan 

pemberian materi 

khusus Orientasi 

Kehidupan 

Kampus (OKK) 

Tahun 2013. 

 

 

 

Sebagai wujud 

tugas dan fungsi 

pokok MPM 

untuk 

memonitoring  

pelaksanaan 

pemberian materi 

khusus Orientasi 

Kehidupan 

Kampus (OKK) 

Tahun 2013. 

Merealisasikan 

tugas dan fungsi 

pokok MPM 

untuk 

memonitoring  

pelaksanaan 

pemberian 

materi khusus 

Orientasi 

Kehidupan 

Kampus (OKK) 

Tahun 2013. 

 Terbentuknya 

panitia 

monitoring  

pelaksanaan 

pemberian 

materi khusus 

Orientasi 

Kehidupan 

Kampus 

(OKK) Tahun 

2013. 

 Adanya 

monitoring 

dan evaluasi 

yang 

diberikan oleh 

pengurus 

MPM dalam 

kegiatan 

Agustus  2013. Panitia 

pelaksana 

OKK Tahun 

2013. 

 Membentuk 

kepanitiaan 

monitoring  

pelaksanaan 

pemberian 

materi khusus 

Orientasi 

Kehidupan 

Kampus 

(OKK) Tahun 

2013. 

 Berkoordinasi 

dengan panitia 

pelaksana. 

 Memonitoring 

pelaksanaan 

kegiatan dan 

memberikan 

evaluasi secara 

Lembaga  



   

tersebut. 

 Adanya rubrik 

monitoring 

dan rubrik 

deskripsi 

kegiatan. 

 Adanya 

evaluasi 

secara tertulis 

untuk 

dipergunakan 

sebagai LPJ. 

lisan di akhir 

kegiatan. 

 Membuat 

evaluasi secara 

tertulis untuk 

dipergunakan 

sebagai LPJ. 

 

4 Memonitoring  

pembuatan 

Panduan 

Penulisan Esai 

tahun 2013. 

Sebagai wujud 

tugas dan fungsi 

pokok MPM 

untuk 

memonitoring  

pembuatan 

Panduan 

Penulisan Esai 

tahun 2013. 

Merealisasikan 

tugas dan fungsi 

pokok MPM 

untuk 

memonitoring  

pembuatan 

Panduan 

Penulisan Esai 

tahun 2013 yang 

dilaksanakan 

oleh BEM 

UNDIKSHA. 

 Terbentuknya 

panitia kecil 

monitoring 

pembuatan 

Panduan 

Penulisan 

Esai tahun 

2013. 

 Adanya 

monitoring 

dan evaluasi 

yang 

diberikan oleh 

pengurus 

MPM dalam 

kegiatan 

tersebut. 

Mei-Agustus 2013. Panitia 

pelaksana  

pembuatan 

Panduan 

Penulisan 

Esai tahun 

2013. 

 Membentuk 

kepanitiaan 

kecil. 

 Berkoordinasi 

dengan panitia 

pelaksana. 

 Memonitoring 

pelaksanaan 

kegiatan dan 

memberikan 

evaluasi secara 

lisan di akhir 

kegiatan. 

 Membuat 

evaluasi secara 

tertulis untuk  

dipergunakan 

sebagai LPJ. 

Kas MPM.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Memonitoring 

pelaksanaan 

Gelora Esai 

Sebagai wujud 

tugas dan fungsi 

pokok MPM 

Merealisasikan 

tugas dan fungsi 

pokok MPM 

 Terbenuknya 

kepanitiaan 

monitoring  

November 2013 

 

Panitia 

pelaksana 

Gelora Esai 

 Membentuk 

kepanitiaan 

monitoring 

Lembaga 

dan Kas 

MPM 

 



   

Nasional Tahun  

2013 tingkat guru, 

siswa 

SMA/SMK/MA, 

serta mahasiswa 

se-Indonesia. 

 

untuk 

memonitoring  

pelaksanaan 

Gelora Esai 

Nasional Tahun 

2013 tingkat 

guru, siswa 

SMA/SMK/MA, 

serta mahasiswa 

se-Indonesia. 

 

untuk 

memonitoring  

pelaksanaan 

Gelora Esai 

Nasional Tahun 

2013 tingkat 

guru, siswa 

SMA/SMK/MA, 

serta mahasiswa 

se-Indonesia 

yang diadakan 

oleh  BEM 

UNDIKSHA. 

pelaksanaan 

Gelora Esai 

Nasional 

Tahun 2013 

tingkat guru, 

siswa 

SMA/SMK/

MA, serta 

mahasiswa 

se-Indonesia. 

 Adanya 

monitoring 

dan evaluasi 

yang 

diberikan oleh 

pengurus 

MPM dalam 

kegiatan 

tersebut. 

 Adanya rubrik 

monitoring 

dan rubrik 

deskripsi 

kegiatan. 

 Adanya 

evaluasi 

secara tertulis 

untuk 

dipergunakan 

sebagai LPJ. 

 

 

 

Nasional 

Tahun 2013. 

Gelora Esai 

Nasional 

Tahun 2013. 

 Berkoordinasi 

dengan panitia 

pelaksana. 

 Memonitoring 

pelaksanaan 

kegiatan dan 

memberikan 

evaluasi secara 

lisan di akhir 

kegiatan. 

 Membuat 

evaluasi secara 

tertulis untuk  

dipergunakan 

sebagai LPJ. 

 

 

 



   

 

Koordinator 
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