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Dear’Mahasiswa...
Mungkin tulisan kecil ini tidak seindah tulisan dari rekan seperjuanganku bung Rey Andri Harahap
yang sudah menulis tentang Surat Cinta Untuk Mahasiswa yang dimana tulisan tersebut ditulis
dengan tulus dan suara-suaranya berasal dari sumur yang paling dalam yang bernama’Cita-Cita.
Dan tulisan ini juga tidak serapih dan sebagus tulisan bung Suheri Marzono .
Tulisan ini lahir dari rasa kecewaan atas ke Apatisan sebagian mahasiswa dimasa kini.
Kekecewaan saya itu bermula disaat para Mahasiswa terkhusus dilingkungan tempat saya belajar
saat ini. Dimana teman-teman Mahasiswa enggan untuk mengimplementasikan Tri Dharma
Perguruan Tinggi secara optimal. Sudah jelas Point-Point dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu
point pertama Pembelajaran kedua Penelitian Ketiga Pengabdian.
Dimana kawan kawan Mahasiswa saat ini hanya fokus pada proses Pembelajaran saja dan terkesan
meninggalkan Penelitian dan terlebih-lebih lagi Pengabdian sangat jarang dilakukan. Berangkat dari
rasa kekecewaan itu serta ada rasa kepedulian terhadap Peran Mahasiswa yang mulai hilang,
melalui tulisan ini saya mencoba membangkitkan rasa semangat ditengah-tengah rasa kekecewaan
tersebut dan mencoba untuk mengingatkan peran yang mulai terlupakan.
Pertanyaannya kenapa mahasiswa bisa seapatis ini ?
Atau jangan-jangan ada oknum yang membangun paradigma itu disaat kita pertama masuk dalam
tatanan dunia kampus?
Tulisan ini mencoba mengangkat defenisi dan peran penting Mahasiswa secara singkat.
Definisi dan Peran Penting Mahasiswa
1. Definisi Mahasiswa
Mahasiswa adalah seseorang yang sedang belajar diperguruan tinggi, baik di Universitas, Perguruan
Tinggi atau di Akademi. Seseorang yang terdaftar sebagai pelajar atau murid di Perguruan Tinggi
maupun Akademi itulah yang dikatakan sebagai Mahasiswa.

Tapi Definisi Mahasiswa Tidak Sesempit itu, karna dengan kata lain Definisi Mahasiswa sangatlah
Luas. Mereka yang terdaftar sebagai Mahasiswa di sebuah Universitas, Perguruan Tinggi maupun
Akademi itu hanyalah sebuah syarat admanistratif menjadi Mahasiswa. Tetapi seseorang yang
menjadi Mahasiswa mengandung pengertian yang lebih luas bukan hanya sekedar administratif saja.

Menyandang Gelar Mahasiswa merupakan suatu kebanggan serta sekaligus sebagai tantangan.
Kenapa tidak, tanggung jawab dan ekspetasi yang disandang serta diemban para Mahasiswa begitu
besar. Seperti yang kita ketahui kata Mahasiswa terdiri dari 2 kata. Yaitu Maha dan Siswa, dimana
Maha yang berarti Besar atau Tinggi dan Siswa dapat kita artikan sebagai Pelajar jadi bisa Kita
Artikan Mahasiswa yaitu Pelajar yang paling tertinggi dikalangan Pelajar.

Peran Mahasiswa
Menjadi sebagai seorang Mahasiswa sangat banyak peran dan berbagai banyak label-label yang
disandang. Bermacam-macam label yang disandang oleh para diri Mahasiswa. Misalnya:

Agent Of Change
Agent Of Change yang berarti Agen Perubahan. Dengan kata lain Mahasiswa itu memiliki tanggung
jawab besar sebagai agen perubahan. Mahasiswa sebagai agen perubahan yang melakukan
perubahan secara merata baik ditatanan Dunia Kampus maupun ditatan Birokrasi Pemerintahan.

Iron Stoc
Iron Stoc dapat kita artikan sumber daya manusia yang dimana sumber manusia yang tidak akan
perna habis secara tidak langsung kita bisa artikan sebagai manusia yang tidak perna akan berhenti
dengan kata lain sumber daya manusia yang tidak akan perna habis. Disini Mahasiswa memiliki
peran sebagai sumber daya manusia yang diciptakan terus menerus sebagai pemimpin-pemimpin
dimasa depan.

Social Control
Social Control yang berarti Sosial kontrol, disini Mahasiswa memiliki peran yang cukup penting
sebagai Pengontrol Sosial dikehidupan bermasyarakatan secara khusus dan Pengontrol Sosial
Berbangsa dan Negara secara Umum. Contoh: disaat Pemerintahan mengeluarkan suatu kebijakan
yang kliru bahkan merugikan Masyarakatan umum, disini Mahasiswa dituntut malakukan
pengontrolan terhadap Kebijakan yang salah dan merugikan Masyarakat umum dengan berbagai
cara yang pastinya baik dan beradab.
Dari ketiga label diatas yang disandang oleh para mahasiswa, ada beberapa peran yang cukup
penting yang disandang oleh para Mahasiswa. Beberapa diantaranya:

Peran Pertama. Peran Moral. dunia tatanan kampus merupakan dunia di mana setiap mahasiswa
dengan bebas memilih kehidupan yang mereka mau. Disinilah dituntut suatu tanggung jawab moral
terhadap diri masing-masing sebagai individu untuk dapat menjalankan kehidupan yang
bertanggung jawab dan sesuai dengan moral yang hidup dalam masyarakat.
Peran Kedua yang ada dipundak para Mahasiswa adalah peranan sosial. Selain tanggung jawab
individu, mahasiswa juga memiliki peranan sosial, yaitu bahwa keberadaan dan segala perbuatannya
tidak hanya bermanfaat untuk dirinya sendiri tetapi juga harus membawa manfaat
bagi’lingkungan’sekitarnya.
Dan Peran Ketiga, adalah peranan intelektual. Mahasiswa sebagai orang yang disebut-sebut sebagai
insan intelek haruslah dapat mewujudkan status tersebut dalam ranah kehidupan nyata di
lingkungan masyarakat dan bagi bangsa. Dalam arti lain menyadari betul bahwa fungsi dasar
mahasiswa adalah bergelut dengan ilmu pengetahuan dan memberikan perubahan yang lebih baik
dengan intelektualitas yang dia miliki selama menjalani pendidikan di dalam tatanan dunia Kampus
baik Universitas atau Perguruan Tinggi.
Harapan saya secara pribadi tulisan ini dapat membangkitkan semangat rekan-rekan Mahasiswa
untuk dapat berperan secara optimal baik dalam tatanan kampus maupun tatanan birokrasi
pemerintahan, serta mengingatkan Mahasiswa tentang perannya yang sudah ada didalam pointpoint Tri Dharma Perguruan Tinggi yang harus diimplementasikan dikehidupan sehari-harinya
terkhusus buat saya sendiri dan seluru Mahasiswa secara umum.

