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I. PENDAHULUAN 

 
 

SAMBUTAN HANGAT 

KETUA UMUM HIMIA FISIP UMJ 2021-2022 

 
 

Assalamu’alaykum Wr. Wb. 

 

Salam sejahtera untuk kita semua, yang berbahagia kawan – kawan mahasiswa 

Program Studi Administrasi Publik. Kawan – kawanku, izinkan saya Muhamad Hilmi 

Rozaldi, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik terpilih untuk 

menyampaikan gagasan yang saya bawa dengan ide baru namun tidak menghilangkan 

gagasan terdahulu, yaitu mewujudkan "Kontribusi Bermanfaat” dengan menerapkan 

SINERGI BERSAMA. Kemudian saya juga tidak menghilangkan gagasan pada periode 

sebelumnya adalah karena menurut saya, gagasan “Prinsip DIGITAL” masih terbilang 

relevan untuk digunakan kembali pada periode ini sebagai awal perjalanan dari 

pergerakan mahasiswa Administrasi Publik yang diwadahi oleh HIMIA FISIP UMJ 

selama satu periode kedepan dengan penerapan Sinergi Bersama yang dilakukan dengan 

penuh kesadaran, konsistensi, tanggung jawab serta maksud yang baik; tetap 

berkontribusi mewujudkan kebermanfaatan. 

Kesempatan di berbagai kegiatan selalu saya sampaikan tentang pentingnya 

menjalani dan menjaga proses berkeluarga, maka dari itu saya memilih menyatakan siap 

untuk menghadirkan sebuah kesempatan dalam mewarnai arah pergerakan mahasiswa di 

tingkat program studi. Keterlibatan ini saya tempuh dengan semangat agar aktivitas 

berdemokrasi di Program Studi Administrasi Publik secara ikhlas, ceria dan sinergis. 

Alhamdulillah, Musyawarah Besar HIMIA FISIP UMJ telah selesai walaupun 

masih dilaksanakan secara online dan cepat, tidak seperti biasanya dikarenakan pandemic 

Covid- 19 yang tidak memungkinkan untuk kita semua melaksanakan kegiatan secara 

offline. Namun, adanya pandemic Covid-19 ini semoga tidak mengurangi effort dan 

antusias mahasiswa Administrasi Publik dalam berorganisasi serta mendapatkan SDM 

yang baik.  
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Bukan yang hebat dan sempurna, tetapi yang bisa bertanggung jawab terhadap komitmen 

yang sudah mereka berikan dan menyalurkan ide, gagasan, tenaga, waktu, pikiran bahkan 

materi untuk HIMIA FISIP UMJ periode 2021/2022. Keputusan yang sudah kita ambil 

tak kala banyak rintangan yang menghadang. Tak lupa juga, terkadang apa yang sudah 

kita lakukan sekarang akan mendapat respon negatif dari beberapa orang atau beberapa 

pihak yang bisa saja dikarenakan oleh output atau hasil yang tidak dirasakan oleh seluruh 

warga Program Studi Administrasi Publik, terutama masa pandemic Covid- 19 tidak bisa 

diprediksi kapan akan berakhir. Hal tersebut tentu saja berpengaruh pada ruang lingkup 

kami untuk merealisasikan rencana. Maka dari itu, bertahan tetapi tetap berinovasi dan 

berkreasi merupakan cara yang utama untuk menjaga eksistensi HIMIA FISIP UMJ 

dalam keadaan sekarang.  

Oleh karena itu, adalah sebuah kehormatan bagi saya dan kawan-kawan 

fungsionaris HIMIA FISIP UMJ periode 2021/2022 untuk bisa mempertanggung 

jawabkan komitmen serta amanah yang diberikan oleh kawan-kawan semua. Setiap 

kegiatan positif sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan yaitu bersifat mengasah 

nurani untuk terus berempati kepada semua orang dan dimanapun, karena sesuai dengan 

cita-cita dari semua pendiri negeri yang mengedepankan kepada peri kemanusiaan 

warganya. Ada juga kegiatan yang tak kalah penting yaitu pemberdayaan seluruh SDM 

untuk mengembangkan dan menyalurkan potensi minat-bakat seluruh warga Program 

Studi Administrasi Publik, serta pada kegiatan yang memerlukan kecerdasan intlektual 

dapat dilakukan dengan baik melalui refleksi teoritis para pemikir yang diharapkan 

mampu menjaga garis kekeluargaan secara harmonis serta dilaksanakan dalam 

menghadapi tantangan serta rintangan bangsa. Kesimpulannya, saya beserta fungsionaris 

HIMIA FISIP UMJ ingin mengajak kawan- kawan untuk ikut berpartisipasi serta tetap. 

”Berkontribusi secara Sinergi Bersama dengan menggunakan prinsip DIGITAL” 

agar tidak ada lagi mahasiswa Administrasi Publik yang acuh atau tidak peduli terhadap 

hal-hal disekitar dengan tanpa membeda-bedakan latar belakang seseorang.
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Tidak lupa pula untuk mempertahankan apa yang sudah ada dan melakukan 

pembaruan untuk kedepannya walaupun kita semua ketahui bahwasanya tahun ini adalah 

tahun yang sulit dilalui oleh semua organisasi dikarenakan pandemic. Namun, HIMIA 

FISIP UMJ akan terus berupaya untuk tetap bertahan dan berinovasi dalam keadaan 

apapun serta menjadikan seluruh warga Administrasi Publik yang adaptif. 

Semoga rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengiringi perjalanan 

Himpunan Mahasiswa Administrasi Publik ke depan. Semoga masih ada kesempatan bagi 

kita semua untuk menjadi seorang yang bermanfaat dalam kebaikan dan menjadi inspirasi 

karena kebaikan pula. Selamat berproses, Selamat berprogres, dan Insyaallah sukses! 

“Apa yang kami rencanakan dan apa yang kami lakukan semuanya untuk warga Administrasi Publik. 

Itu bukti kecintaan kami terhadap mereka” 

 
Wassalamu’alaykum Wr. Wb. 

#KontribusiBermanfaat 

 
 

Jakarta, 09 September 2021 

Ketua Umum HIMIA 2021-2022 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Muhamad Hilmi Rozaldi 

NIM. 2019120047 
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II. VISI DAN MISI HIMIA 2021-2022 

 
 

VISI : 

 
“Menjadikan HIMIA FISIP UMJ sebagai wadah bagi seluruh mahasiswa 

Administrasi Publik untuk Sinergi Bersama dalam lingkup Akademik maupun Non- 

Akademik.” 

Dalam visi besar tersebut ada kalimat kunci, yakni Sinergi Bersama. Secara jelas 

kami sampaikan bahwa arti dari Sinergi Bersama ini adalah HIMIA FISIP UMJ sebagai 

sebuah himpunan mahasiswa diharapkan selalu sinergi pada seluruh mahasiswa 

administrasi publik, program studi administrasi publik, dan masyarakat serta lingkungan 

sekitar. Diantara ragam perbedaan latar belakang ideologi, gerakan, pemikiran segenap 

mahasiswa yang ada di HIMIA FISIP UMJ, kami hanya mau dan tergerak ketika bekerja 

untuk hal-hal bermanfaat sehingga kedepannya dapat menjadi contoh tauladan dari 

berbagai kebermanfaatan yang telah kami lakukan. Tak perlu berdalih dengan banyaknya 

teori, secara common sense kita semua telah mengerti akan pentingnya hal yang 

bermanfaat. 

Kemudian sinergi dalam lingkup akademik sudah pasti kita akan selalu 

berkomunikasi secara intens dalam hal ini Pimpinan Program Studi Administrasi Publik 

agar setiap mahasiswa administrasi publik selalu berprestasi yang kami maknai sebagai 

kondisi dimana mahasiswa administrasi publik mampu meningkatkan prestasi HIMIA 

baik di internal maupun eksternal FISIP UMJ. Prestasi yang dapat membawa nama baik 

himpunan dan program studi administrasi publik dengan mengoptimalkan potensi minat 

dan bakat seluruh mahasiswa administrasi publik. Berbudaya aktif kami artikan bahwa 

HIMIA sebagai wadah partisipasi aktif seluruh mahasiswa administrasi publik. 

Menciptakan budaya aktif bukan hanya pada aktif berorganisasi, melainkan juga aktif 

berprestasi sebagai wujud memajukan himpunan dan program studi administrasi publik 

serta menjaga eksistensi HIMIA FISIP UMJ di tingkat regional maupun nasional. 

Tentu saja, visi besar tersebut bukanlah sekedar utopia. Lebih jauh sebagai sebuah 

komitmen bagi kami untuk terus menggiatkan dan menyadarkan mahasiswa 
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administrasi publik akan pentingnya melakukan kontribusi bermanfaat. Dengan 

demikian, kami mencoba untuk mengusungnya melalui lima misi, antara lain : 

MISI : 

 
1. Menjaga Harmonisasi Kepengurusan HIMIA FISIP UMJ dan Seluruh Mahasiswa 

Administrasi Publik dengan Mengedepankan Prinsip Kekeluargaan. 

2. Membuat rencana program kerja secara strategis dan sistematis. 

3. Mengembangkan potensi yang dimiliki oleh seluruh mahasiswa administrasi publik agar 

terciptanya sinergi dengan HIMIA FISIP UMJ. 

4. Mendorong mahasiswa administrasi publik untuk tetap kreatif, inovatif, dan partisipatif. 

5. Memperkuat sinergi bersama antar lembaga internal maupun eksternal FISIP UMJ.  

 
 

III. NILAI DAN BUDAYA ORGANISASI 

 

Badan Pengurus Harian HIMIA FISIP UMJ periode 2021-2022 memiliki nilai 

dasar, yaitu : 

Integritas 

 
Maksud dari integritas adalah sifat kejujuran dan wibawa yang menjadi prinsip dasar 

seseorang dalam menjalankan tugasnya. HIMIA FISIP UMJ menekankan setiap 

fungsionarisnya agar menjunjung tinggi integritas dalam setiap aktivitas. 

Rendah Hati 

 
Maksud dari rendah hati adalah bahwa setiap pengurus HIMIA FISIP UMJ harus 

memiliki sifat bijak yang melekat pada seseorang, memposisikan dirinya dengan orang 

lain sama, merasa tidak lebih baik, tidak lebih mahir, tidak lebih pinter, tidak juga lebih 

mulia. 

Open Minded 
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Maksud dari open minded adalah bahwa setiap pengurus HIMIA FISIP UMJ harus 

memiliki kemampuan mendengarkan orang lain, tidak pernah menutup diri, merasa cukup 

dengan ilmu yang dimiliki, sehingga dapat menerima ide-ide atau informasi baru dari 

orang lain. 

Objektif 

 
Maksud dari objektif adalah bahwa setiap pengurus HIMIA FISIP UMJ harus memiliki 

suatu sikap yang lebih pasti, lebih dapat diyakini keabsahannya dan juga dapat melibatkan 

stock of knowledge yang dimiliki. Objektif tersebut juga merupakan sikap yang patutnya 

dijunjung tinggi untuk seseorang dalam menyikapi suatu masalah. 

Prestatif 

 
Maksud dari prestatif adalah bahwa setiap pengurus HIMIA FISIP UMJ harus melakukan 

sesuatu yang terbaik berdasarkan akal pikirnya yang diwujudkan dengan manifestasikan 

nilai-nilai keunggulannya dalam suatu bidang tertentu. Prestatif juga memberikan 

pemahaman bahwa pengurus HIMIA FISIP UMJ adalah mereka yang memiliki kemauan 

dan hasrat untuk selalu ingin maju dan terdepan dalam melakukan kebermanfaatan. 

Kontributif 

 
Maksud dari kontributif adalah bahwa setiap pengurus HIMIA FISIP UMJ harus 

memberikan kontribusi, sumbangsih bagi orang lain atau lingkungan baik dalam bentuk 

pikiran, gagasan, tenaga, waktu, materi, dan sebagainya. 

 

Adaptif 

 

Maksud dari adaptif adalah bahwa setiap pengurus HIMIA FISIP UMJ harus bisa tetap 

berinovasi dan berkreasi walaupun keadaan atau situasi sulit atau tidak massif untuk 

melakukan apapun. 

 
Badan Pengurus Harian HIMIA FISIP UMJ periode 2019-2020 memiliki budaya 

organisasi yang harus dikembangkan dan dipertahankan, yaitu : 

Respect to Allah Subhanahu wa ta'ala 

 
Cinta yang sempurna akan membuatmu bahagia. Mencintai Allah merupakan 
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kesempurnaan cinta dan merupakan tuntutan cinta sehingga mencintai Allah akan 

mendatangkan kebahagiaan yang sempurna pada diri seorang hamba. 

 

Respect to Time 

 
Penghargaan kepada waktu dapat tercermin dari ketepatan waktu baik dalam pertemuan 

dan pengerjaan tugas. Ditambah manajemen waktu yang baik juga mencerminkan 

implementasi dari budaya respect to time. 

Respect to People 

 
Menghargai orang disini dimaksud dengan menghormati para pihak yang berkepentingan 

dengan saling berkoordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dengan menjunjung kesopanan 

dan kesantunan. Menghargai dapat juga berbentuk apresiasi terhadap orang yang telah 

membantu kita atau meraih suatu pencapaian. 

Respect to System 

 
Dalam menjalankan fungsi dan perannya secara optimal dibutuhkan peraturan dan sistem 

yang memadai. Namun, hadirnya sistem tersebut perlu diiringi dengan kepatuhan dan 

keterikatan secara seimbang. 

Respect to Yourself 

 
Memberikan apresiasi pada diri sendiri atas segala upaya yang telah dilakukan. Belajar 

dari setiap proses atau pun pengalaman yang dilalui dalam setiap kegiatan di HIMIA 

FISIP UMJ. 

 

 
IV. ARAHAN UMUM 

 

Dalam melaksanakan roda pergerakan himpunan mahasiswa, HIMIA FISIP 

UMJ periode 2021-2022 memiliki arahan strategis, antara lain : 

Efektif dan Efisien 

 
Efektivitas adalah melakukan cara yang benar untuk mencapai tujuan tertentu. 

Maksudnya disini adalah bahwa HIMIA FISIP UMJ dalam mencapai tujuan-tujuannya 

melakukannya dengan cara yang benar sesuai dengan fungsi-fungsi yang sebenarnya.. 

Efisiensi yang dimaksud adalah kemampuan menghasilkan output dengan input yang ada.  
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Orientasi efisiensi ini berguna HIMIA FISIP UMJ dalam menjalankan aktivitasnya untuk 

menimbang apakah proses yang dilakukan dengan input yang ada dapat memberikan 

output yang maksimal. Orientasi efektif dan efisien ini pun berguna untuk menimbang 

apakah dampak yang diberikan dari kegiatan tersebut lebih besar dibanding cost yang 

dikeluarkan. 

Sinergi 

 
Sinergi adalah melaksanakan kegiatan secara bersama. Sinergi yang dimaksud adalah 

HIMIA FISIP UMJ dalam melaksanakan fungsinya bersinergi baik antar pengurus, 

kepanitiaan, program studi administrasi publik, himpunan atau LSO lain di FISIP UMJ 

dan bahkan dengan pihak eksternal FISIP UMJ agar terciptanya keberhasilan program 

kerja yang optimal kepada seluruh stakeholder HIMIA FISIP UMJ. 

Ketersampaian Informasi dan Transparansi Publik 

 
Ketersampaian informasi merupakan salah satu keharusan agar terciptanya kondisi 

perfect information sehingga mencegah terjadinya miskomunikasi dalam pelaksanaan 

kegiatan. Selain itu, maksud dari ketersampaian informasi adalah informasi yang dimiliki 

oleh HIMIA FISIP UMJ yang menyangkut dengan kebutuhan stakeholder HIMIA FISIP 

UMJ sudah sewajarnya disampaikan. 

Inovasi 

 
Inovasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan perkembangan sebuah 

perusahaan atau organisasi dalam dunia persaingan. Bagi HIMIA FISIP UMJ sendiri, 

inovasi dibutuhkan guna meningkatkan kualitas dan performa organisasi secara 

menyeluruh serta menjawab permintaan zaman yang bergerak semakin cepat dan dinamis. 

Berbudaya Aktif 

 
Demi menciptakan pengurus yang memiliki kapasitas diri untuk melanjutkan estafet 

kepemimpinan dan membuat kegiatan baik yang bermanfaat maka HIMIA FISIP UMJ 

siap menjadi sarana belajar untuk menempa diri, mengodok, mengasah softskill demi 

menciptakan pribadi pribadi unggul. 
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V. SASARAN STRATEGIS 

 

1. Meningkatkan kinerja badan pengurus harian melaui Upgrading kepengurusan HIMIA 

FISIP UMJ periode 2021-2022. 

 

2. Mengirimkan delegasi ke Temu Admi 2022 untuk menjaga dan meningkatkan eksistensi 

HIMIA FISIP UMJ di tingkat Nasional. 

 

3. Mempererat hubungan silahturahmi antar sesama himpunan administrasi publik di 

Provinsi melalui pembentukan Regional HIMA AP se-DKI Jakarta. 

 

4. Meningkatkan kesadaran mahasiswa Administrasi Publik terhadap lingkungan melalui 

Seminar Nasional Online yang bertemakan Lingkungan. 

 

5. Meningkatkan kesadaran mahasiswa Administrasi Publik terhadap apa yang sedang terjadi di indonesia 

melalui Seminar Nasional Online yang bertemakan Kesadaran Mahasiswa Terhadap Negara. 

 

6. Tewadahkannya potensi minat dan bakat mahasiswa Administrasi Publik melalui 

AKSERA atau Ajang Kreativitas Seni Sains dan Olahraga. 

 

7. Memperkuat hubungan sinergis dengan program studi Administrasi Publik melalui 

keikutsertaan perlombaan karya tulis ilmiah baik di tingkat Regional, Nasional, maupun 

Internasional demi berpartisipasi meningkatkan dan mempertahankan akreditasi program 

studi. 

 

8. Menghadirkan peran HIMIA sebagai wadah diskusi mengenai Islam dan isu strategis di 

Nasional maupun Internasional melalui kajian rutin. 

 

9. Mengajak pengurus dan mahasiswa Adinistrasi Publik untuk mengaktifkan kembali 

ruangan PKPP atau Pusat Kajian Pelayanan Publik sebagai pemanfaatan fasilitas yang 

diberikan oleh Fakultas untuk mendukung setiap kegiatan HIMIA FISIP UMJ. 

 
 

VI. ARAHAN STRATEGIS 

 

1. Departemen Pengembangan Organisasi 

Departemen pengembangan organisasi adalah departemen yang menjadi tonggak 

berdirinya sebuah organisasi dan menjadi pemicu kegiatan bagi departemen lainnya. 

Departemen ini memiliki tanggung jawab atas kelangsungan organisasi sekaligus 

memilliki kewajiban untuk melaksanan kegiatan organisasi yang berhubungan dengan 

perencanaan organisasi, kebijakan strategis organisasi, serta pengembangan sumber daya 

mahasiswa. Oleh karena itu, departemenn ini menjadi salah satu departemen yang sangat 

vital di dalam organisasi karena menjadi wadah dimana sebuah organisasi dibangun dan 

diatur. Usulan target pencapaian : Upgrading, Pra-LDH, LDH Aksara, 



HIMPUNAN MAHASISWA 
ADMINISTRASI PUBLIK 

KONTRIBUSI BERMANFAAT 

 

 

Pasca-LDH, Musyawarah Besar, Rapat Evaluasi BPH, HIMIA Award. 

 
➢ Biro Perencanaan 

• Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan HIMIA FISIP UMJ. 

Biro perencanaan berfokus pada pengawasan dan evaluasi kegiatan yang 

dilakukan oleh seluruh departemen dan biro yang ada di HIMIA FISIP UMJ serta 

memastikan program kerja yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang dicita-

citakan oleh visi-misi HIMIA FISIP UMJ. 

 

• Menyusun kebijakan strategis dan perencanaan program kerja HIMIA 

FISIP UMJ. 

Biro perencanaan juga berfungsi menyusun waktu pelaksanaan program kerja 

sesuai dengan kalender akademik selama satu periode atau time table dan 

diharapkan dapat merumuskan kebijakan strategis yang perlu dilakukan 

kepengurusan HIMIA FISIP UMJ periode 2021-2022. 

 

➢ Biro Pengembangan Sumber Daya Manusia 

• Menjadi katalisator dalam penguatan sense of belonging fungsionaris 

terhadap HIMIA FISIP UMJ secara keseluruhan. 

Biro ini bertugas membangun rasa kekeluargaan di dalam HIMIA FISIP UMJ 

yang nantinya rasa kekeluargaan tersebut akan membentuk suatu ikatan yang 

dapat memberikan kesan bahwa HIMIA FISIP UMJ adalah rumah bagi setiap 

fungsionaris dan juga membawa pengaruh positif terhadap pelaksanaan kegiatan 

organisasi. 

 

• Merumuskan dan mengembangkan pola pembinaan anggota yang 

komprehensif sebagai manifestasi dari konsepsi perkaderan. 

Biro PSDM diharapkan mampu mengawal kaderisasi anggota maupun pengurus 

HIMIA FISIP UMJ yang terkonsep, berkelanjutan, dan komperehensif. 

 

• Menyelenggarakan upaya-upaya terciptanya mekanisme organisasi secara 

sehat dan dinamis. 

Biro PSDM diharapkan aktif dalam menjaga dan membina pengurus HIMIA 

FISIP UMJ periode 2021-2022 sesuai dengan nilai dan budaya organisasi dengan 

mengadakan kerjasama yan kondusif, harmonis, dan apresiatif dengan segenap 

elemen pengkaderan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. 

 

• Merancang standard operating procedure (SOP) sebagai pedoman dalam 

pelaksanaan pekerjaan tugas dan fungsi pengurus HIMIA FISIP UMJ. 

Sebagai pedoman kerja, SOP memiliki peran penting dalam organisasi, terutama 

untuk dijadikan dasar bagaimana pengurus HIMIA FISIP UMJ harus melakukan 

pekerjaannya dengan prinsip konsistensi, komitmen, dan berkelanjutan. 
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2. Departemen Penelitian dan Kajian Strategis 

Departemen ini bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang 

dapat meningkatkan partisipasi aktif, korektif, konstruktif dari seluruh anggota di 

lingkungan kampus dan luar kampus dalam mewujudkan kehidupan yang demokratis 

selaras dengan kebijakan organisasi. Menyelanggarakan diskusi symposium yang 

berkenaan dengan pengkajian terhadap isu-isu strategis. Melakukan penelitian di awal 

dan akhir tahun kepengurusan sebagai penilaian kinerja selama satu tahun kepengurusan 

dan memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk kepengurusan berikutnya. Usulan 

target pencapaian : 40 proposal PKM 5 bidang, Tutor Hero (kajian rutin mata kuliah), 

Delegasi perlombaan karya tulis ilmiah di regional maupun naisonal, Penelitian 

penilaian kinerja BPH HIMIA 2021-2022, Seminar Nasional Online, Perpustakaan 

Online Mahasiswa (Perpusline AP), Membuat press release kegiatan, HIMPONI 

VISUAL, Webinar, Diskusi Online. 

 
 

3. Departemen Hubungan Antar Lembaga 

Departemen hubungan antar lembaga bertanggung jawab menjadi perpanjangan tangan 

organisasi untuk menjaga relasi yang baik dan kuat antar pihak-pihak yang berhubungan 

dengan HIMIA FISIP UMJ. Departemen hubungan antar lembaga merupakan 

representasi ketua umum bagi lingkungan di luar organisasi. Tanggung jawab utama dari 

departemen ini adalah aspek pencitraan dan memastikan terjalinnya suatu keserasian 

antara internal organisasi dengan pihak di luar organisasi. Departemen ini berkewajiban 

menginformasikan dan mempublikasikan hal-hal terkait HIMIA FISIP UMJ dan Program 

Studi Administrasi Publik kepada mahasiswa, alumni, dosen Administrasi Publik, dan 

yang lainnya di luar Administrasi Publik, serta masyarakat umum. Usulan target 

pencapaian : Regional HIMA AP se-DKI Jakarta, Kunjungan kelembagaan sesama HIMA 

AP, Publikasi apresiasi prestasi, Perkuat media sosial, Optimalisasi website, 

mencanangkan Temu Humas FISIP UMJ, Podcast Visual HIMIA. 

 
➢ Biro HUMAS (Hubungan Masyarakat) 

• Membangun citra positif HIMIA FISIP UMJ periode 2019-2020 baik di 

internal maupun eksternal. 

Biro ini bertugas untuk merumuskan sistem koordinasi dengan organisasi lain di 

luar HIMIA dalam berbagai urusan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi 

himpunan secara internal yang berkaitan dengan eksternal. Tugas lainya yang 

tidak kalah penting adalah menjaga relasi baik antar sesama HIMA AP yang telah 

dibangun periode sebelumnya. 

 

• Melaksanakan secara langsung kegiatan koordinatif yang persuasif 

hubungan antar lembaga. 

Sebagai representasi HIMIA FISIP UMJ, biro ini berkewajiban membina 

hubungan baik dalam bentuk kerjasama yang efektif dengan organisasi di luar 

himpunan sehingga tercipta suasana yang dinamis. Seperti hadir pada undangan 

kegiatan lembaga lain, sharing informasi dengan lembaga lain, dan pengiriman 

delegasi bila diperlukan lembaga lain di FISIP UMJ. 
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➢ Biro Media dan Informasi 

• Menguatkan fungsi branding dengan tujuan mengenalkan identitas HIMIA 

FISIP UMJ kepada stakeholder. 

Sebuah organisasi harus memiliki identitas yang menjadi ciri khas dalam setiap 

gerakan dan aktivitas. Sebuah brand identity HIMIA FISIP UMJ yang ada di 

setiap media dan publikasi HIMIA FISIP UMJ diharapkan akan menciptakan ciri 

khas tersendiri yang otentik. 

 

• Mengoptimalkan peran sosial media guna mendukung ketersampaian 

informasi yang efektif dan berorientasikan kepada kreativitas. 

Perkembangan media dan informasi pada abad 21 menuntut HIMIA FISIP UMJ 

untuk memiliki kemampuan beradaptasi yang tinggi. Pengemasan informasi juga 

patut dikembangkan melihat kecenderungan masyarakat khususnya mahasiswa 

program studi administrasi publik yang lebih merespon kepada proses 

penyampaian yang beda dari kebiasaan pada umumnya. 

 
 

4. Departemen Sosial dan Ekonomi 

Departemen ini bertugas dalam merumuskan kegiatan sosial di lingkup himpunan 

maupun di luar himpunan. Selain itu, departemen ini diharapkan mampu mendorong 

terciptanya kreativitas anggota yang berorientasi pada kewirausahaan dan melakukan 

kegiatan lainnya yang dapat menunjang peningkatan dan pengembangan jiwa sosial dan 

ekonomi mahasiswa. Usulan target pencapaian : Optimalisasi Merchma (Merchandise 

HIMIA), Training Wirausaha, Pengabdian masyarakat atau BISMA (Bina Desa HIMIA), 

Investasi jangka panjang, Advokasi mahasiswa, Akomodir Relawan AP. 

 

➢ Biro BUMIA (Badan Usaha Milik Himia) 

• Menjadi kontributor pendanaan HIMIA FISIP UMJ 

Banyaknya kegiatan yang dilakukan organisasi menuntut adanya biaya finansial 

yang harus dikeluarkan. Biro BUMIA berperan sebagai pusat sumber pendanaan 

HIMIA FISIP UMJ agar seluruh kegiatan-kegiatan organisasi dapat terlaksana 

dengan baik. 

 

• Membina hubungan baik dengan mitra kerja 

Biro BUMIA dalam menjalankan kegiatannya akan memiliki banyak rekan kerja 

yang dimana dengan membina hubungan baik dengan mereka diharapkan 

partnership yang terjadi dapat tetap berlanjut. 

 

• Menginisiasi adanya investasi jangka panjang dalam program pencarian 

dana HIMIA FISIP UMJ. 

Dalam hal ini, Biro BUMIA diharapkan memiliki inovasi yang bervariasi yang 

salah satunya dalam bentuk investasi jangka panjang. Agar dana yang terhimpun 

tidak hanya disimpan di kas HIMIA FISIP UMJ melainkan di investasikan 

sehingga menghasilkan dana yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. 
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➢ Biro CEGAP (Cepat Tanggap) 

• Mengorganisir dan mengelola segala potensi kedermawanan seluruh 

stakeholder HIMIA FISIP UMJ. 

Dengan spirit kolaborasi kemanusiaan, biro ini bertugas mengelola berbagai 

persoalan kemanusiaan secara terencana, terintegrasi, dan berkesinambungan. 

Sesuai dengan namanya, biro ini diharapkan mampu mengajak semua elemen 

HIMIA FISIP UMJ dan lainnya untuk cepat tanggap merespon panggilan 

kemanusian yang terjadi kapan pun dan dimana pun. 

 
 

5. Departemen Pemberdayaan Perempuan 

Departemen ini adalah wadah pergerakan mahasiswi Administrasi Publik yang ekspansif 

dan kontibutif dalam upaya pemberdayaan dan pencerdasan perempuan dengan 

karakteristik intelektual dan moralitas. Departemen ini berkewajiban menyelenggarakan 

kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di dalam lingkup 

kehidupan kampus. Usulan target pencapaian : Monthly Muslimah Class (Kajian Rutin 

Perempuan), Hari Ibu Nasional. 

 
 

6. Departemen Seni Budaya dan Olahraga 

Departemen ini berkewajiban untuk memberikan sarana berekspresi dan 

menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan minat bakat 

mahasiswa Administrasi Publik dalam bidang seni, budaya, olahraga, dan minat bakat 

lainnya. Departemen ini juga bertanggung jawab atas kontingen HIMIA FISIP UMJ yang 

mengikuti kompetisi kegiatan di bidang seni, budaya, olahraga, dan bidang lainnya yang 

dapat mengembangkan minat bakat mahasiswa Administrasi Publik. Usulan target 

pencapaian : Aksera (Ajang Kreativitas Seni Sains dan Olahraga), Beraksi (Berolahraga 

sambil Silahturahmi), Mengawal proses terciptanya Mars HIMIA, Batik Day setiap hari 

Kamis. Batreng (Batik Bareng). 

 

➢ Biro Seni Budaya 

• Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan 

minat dan bakat mahasiswa di bidang seni budaya. 

Biro ini diharapkan mampu menampung minat bakat mahasiswa administrasi 

publik, membantu departemen SBO dalam menjalankan tugas dan fungsinya di 

bidang seni budaya. Kegiatan yang diadakan tentunya dapat mengembangkan 

minat bakat mahasiswa di bidang seni budaya. Biro ini juga diharapkan dapat 

menjaga hubungan baik dengan LSO di FISIP UMJ. 

 

• Meningkatkan fungsi apresiasi terhadap pencapaian bidang seni budaya. 

Apresiasi yang dilakukan terhadap pencapaian mahasiswa Administrasi Publik 

dalam bidang seni diharapkan dapat memberikan efek besar baik bagi mahasiswa 

yang mendapatkan pencapaian tersebut serta mahasiswa Administrasi Publik 

lainnya menjadi terstimulus untuk mengembangkan minat dan potensinya dalam 

bidang seni budaya. 
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• Memperkuat peran pencarian potensi di bidang seni budaya. 

Biro ini berperan aktif dalam pencarian potensi mahasiswa Administrasi Publik 

dalam bidang seni budaya. Potensi-potensi mahasiswa Administrasi Publik dalam 

bidang seni budaya akan dikembangkan dalam biro ini sehingga kemampuan 

mahasiswa tersebut dalam mengekspresikan seni budaya dapat bertambah. 

 

• Meningkatkan awareness mahasiswa Administrasi Publik terhadap LSO 

FISIP UMJ di bidang seni budaya. 

Awareness akan LSO FISIP UMJ di bidang seni budaya memiliki pengaruh yang 

besar terhadap keberlangsungan LSO FISIP UMJ di bidang tersebut. Biro 

Kebudayaan membantu meningkatkan awareness mahasiswa Administrasi Publik 

terhadap LSO FISIP UMJ dengan berbagai cara yang kreatif serta inklusif. 

 

➢ Biro Minat Bakat 

• Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan 

minat dan bakat mahasiswa. 

Biro ini diharapkan mampu menampung minat bakat mahasiswa administrasi 

publik, membantu departemen SBO dalam menjalankan tugas dan fungsinya 
dalam pengembangan minat bakat mahasiswa. Kegiatan yang diadakan tentunya 

dapat mengembangkan minat bakat mahasiswa. Biro ini juga diharapkan dapat 

menjaga hubungan baik dengan LSO di FISIP UMJ. 

 

• Meningkatkan fungsi apresiasi terhadap pencapaian minat bakat 

mahasiswa. 

Pencapaian mahasiswa Administrasi Publik dalam minat bakat  mahasiswa sudah 

sepatutnya mendapatkan apresiasi karena membanggakan Program Studi 

Administrasi Publik dalam ranah olahraga. Apresiasi ini diharapkan memberikan 

efek besar terhadap mahasiswa tersebut serta mahasiswa Administrasi Publik 

lainnya dapat terstimulus untuk mengembangkan minat dan bakatnya. 

 

• Memperkuat peran pencarian potensi minat bakat di HIMIA FISIP UMJ. 

Biro ini berperan aktif dalam pencarian potensi mahasiswa Administrasi Publik. 

Potensi-potensi minat bakat mahasiswa Administrasi Publik akan di bantu 

dikembangkan dalam biro ini sehingga kemampuan mahasiswa tersebut dalam 

minat bakat yang ditekuninya dapat semakin baik. 

 

• Meningkatkan awareness mahasiswa Administrasi Publik terhadap LSO 

FISIP UMJ. 

Awareness akan LSO FISIP UMJ memiliki pengaruh yang besar terhadap 

keberlangsungan LSO FISIP UMJ di bidang minat bakat tersebut. Biro Minat 

Bakat membantu meningkatkan awareness mahasiswa Administrasi Publik 

terhadap LSO FISIP UMJ dengan berbagai cara yang kreatif serta inklusif. 
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VII. PROKER UNGGULAN 

 

1. Upgrading BPH HIMIA FISIP UMJ 2021-2022 

2. Podcast Visual HIMIA 
3. Webinar 

4. HIMPONI Visual 

5. BKMK (Bedah dan Kajian Mata Kuliah) 

6. Batreng (Batik Bareng) 
7. Rencana Tindak Lanjut (RTL 2021) 

8. HIMIA CUP : Ajang Kreativitas Seni Sains dan Olahraga (AKSERA) 

9. Seminar Nasional Online 

10. Public Goes to Public (PGP) 

11. Public Administration Championship (PAC) 
 

VIII. STRUKTUR KEPENGURUSAN 
 

 
 

IX. TUGAS DAN FUNGSI 

• KETUA UMUM 

1. Bertanggung jawab terhadap pengurus dan kegiatan HIMIA FISIP UMJ 

2. Motivasi pengurus HIMIA FISIP UMJ 

3. Visi dan Misi HIMIA FISIP UMJ 

4. Menjalin komunikasi dengan pihak eksternal HIMIA FISIP UMJ. 

 
• SEKRETARIS UMUM 

1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan administrasi 

(pengarsipan atau pendokumentasian) dalam satu periode 

kepengurusan HIMIA FISIP UMJ. 

2. Menentukan kebijakan terkait administrasi dan kesekretariatan. 
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3. Pendampingan terkait administrasi dalam setiap kegiatan. 

4. Kontrol surat masuk dan keluar dalam setiap kegiatan. 

5. Bertanggungjawab terhadap pelatihan penulisan administrasi organisasi. 

6. Aktivasi departemen, biro, dan/atau seluruh staff ketika 

terdapat informasi penting. 

7. Membuat laporan pertanggungjawaban tengah dan akhir tahun kegiatan. 

 
• BENDAHARA UMUM 

1. Menentukan keuangan kegiatan. 

2. Mengelola keuangan. 

3. Pendampingan terhadap setiap kegiatan terkait pendanaan. 

4. Mengaudit keuangan dari sertiap kegitan. 

5. Mengelola kas pengurus HIMIA FISIP UMJ. 

6. Membuat laporan pertanggungjawaban keuangan setiap  

satu bulan sekali dan di akhir periode. 

 

• DEPARTEMEN PENGEMBANGAN ORGANISASI 

1. Bertanggungjawab kepada ketua HIMIA FISIP UMJ. 

2. Merumuskan dan mengembangkan pola pembinaan anggota yang 

komprehensif sebagai manifestasi dari konsepsi perkaderan. 

3. Melakukan penyusunan data base anggota dan memanfaatkannya bagi 

upaya peningkatan anggota. 

4. Menyelenggarakan upaya-upaya terbentuknya sikap disiplin aparat 

terhadap seluruh ketentuan organisasi. 

5. Mendorong terciptanya mekanisme organisasi secara sehat, dinamis, serta 

memberikan ruang gerak yang komprehensif terhadap perkembangan 

aparat organisasi. 

6. Melakukan kegiatan lainnya yang dapat menunjang peningkatan dan 

pengembangan potensi serta kualitas organisasi. 
 

• DEPARTEMEN PENELITIAN DAN KAJIAN STRATEGIS 

1. Bertanggungjawab kepada ketua HIMIA FISIP UMJ. 

2. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan partisipasi 

aktif, korektif, konstruktif dari seluruh anggota dengan bimbingan alumni 

HIMIA di lingkungan kampus dan luar kampus dalam mewujudkan 

kehidupan yang demokratis selaras dengan kebijakan organisasi secara 

nasional. 

3. Menyelenggarakan penelitian terkait dalam rangka penyusunan data 

perkembangan anggota. 

4. Menyelanggarakan diskusi symposium dan sebagainya yang berkenaan 

dengan pengkajian terhadap isu-isu strategis. 

5. Melakukan penelitian di awal dan akhir tahun kepengurusan sebagai 

penilaian kinerja selama satu tahun kepengurusan dan memeberikan 

rekomendasi-rekomendasi untuk kepengurusan berikutnya. 
 

• DEPARTEMEN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA 

1. Bertanggungjawab kepada ketua HIMIA FISIP UMJ. 
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2. Merumuskan sistem koordinasi dengan organisasi lain di luar HIMIA dalam 

berbagai urusan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi himpunan 

secara internal yang berkaitan dengan eksternal. 

3. Melaksanakan secara langsung kegiatan koordinatif yang persuasif 

hubungan antar lembaga khususnya di dalam kampus, sehingga tercipta 

suasana yang dinamis. 

4. Mengadopsi program kegiatan dari hasil analisis perbandingan terhadap 

organisasi di luar HIMIA. 

5. Membina hubungan baik dalam bentuk kerjasama yang efektif dengan 

organisasi di luar HIMIA. 
 

• DEPARTEMEN SOSIAL EKONOMI 

1. Bertanggungjawab kepada ketua HIMIA FISIP UMJ. 

2. Merumuskan kegiatan sosial di lingkup himpunan maupun di luar 

himpunan. 

3. Mendorong terciptanya kreativitas anggota yang berorientasi pada 

kewirausahaan 

4. Melakukan kegiatan lainnya yang dapat menunjang peningkatan dan 

pengembangan jiwa sosial dan ekonomi mahasiswa. 
 

• DEPARTEMEN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

1. Bertanggungjawab kepada ketua HIMIA FISIP UMJ. 

2. Merumuskan dan mengkaji tentang pemberdayaan dan peran aktif 

perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya di lingkup kampus. 

3. Melakukan advokasi terkait segala pemenuhan hak dan kewajiban 

perempuan. 

4. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan partisipasi 

perempuan di dalam lingkup kehidupan kampus. 
 

• DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN OLAHRAGA 

1. Bertanggungjawab kepada ketua HIMIA FISIP UMJ. 

2. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan 

minat dan bakat mahasiswa di bidang seni dan olahraga 

3. Melakukan koordinasi terkait kegiatan di bidang budaya, seni, dan 

olahraga dengan lembaga internal ataupun eksternal FISIP UMJ. 

4. Menjadi penanggungjawab kontingen himpunan pada saat diadakannya 

kompetisi kegiatan di bidang seni dan olahraga. 
 

• BIRO PERENCANAAN 

1. Bertanggungjawab kepada ketua HIMIA FISIP UMJ melalui Kepala 

Departemen Pengembangan Organisasi. 

2. Mengawasi dan mengevaluasi kegiatan yang dilakukan HIMIA FISIP 

UMJ. 

3. Menyusun kebijakan strategis dan perencanaan program kerja HIMIA FISIP 

UMJ. 
 

• BIRO PSDM 

1. Bertanggungjawab kepada ketua HIMIA FISIP UMJ melalui Kepala 
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Departemen Pengembangan Organisasi. 

2. Pengembangan sumber daya mahasiswa berupa karakteristik kerohanian 

dan kemampuan softskill leadership serta public speaking. 
3. Melakukan pengakaderan anggota dan pengurus HIMIA FISIP UMJ. 

4. Mengembangkan potensi sumber daya mahasiswa dan menjadi pusat 

kaderisasi HIMIA FISIP UMJ. 

 
• BIRO HUMAS 

1. Bertanggungjawab kepada ketua HIMIA FISIP UMJ melalui Kepala 

Departemen Hubungan Antar Lembaga. 

2. Melaksanakan secara langsung kegiatan koordinatif yang persuasif 

hubungan antar lembaga. 

3. Merumuskan sistem koordinasi dengan organisasi lain di luar HIMIA 

dalam berbagai urusan dengan memperhatikan kebutuhan organisasi 

himpunan secara internal yang berkaitan dengan eksternal. 

 
• BIRO MEDINFO 

1. Bertanggungjawab kepada ketua HIMIA FISIP UMJ melalui Kepala 

Departemen Hubungan Antar Lembaga. 

2. Menghimpun dan menyampaikan informasi bagi mahasiswa 

berkaitan dengan kegiatan kampus dari akademik maupun non 

akademik. 

3. Sebagai sarana keluh kesah bagi mahasiswa HIMIA FISIP UMJ. 

4. Memberikan informasi dan mempublikasikan kegiatan HIMIA FISIP UMJ 

ke seluruh stakeholder program studi administrasi publik. 

 
• BIRO BUMIA 

1. Bertanggungjawab kepada ketua HIMIA FISIP UMJ melalui Kepala 

Departemen Sosial Ekonomi 

2. Mengembangkan kemandirian ekonomi lembaga. 

3. Penggerak kewirausahaan internal HIMIA FISIP UMJ. 

4. Mengembangkan kemandirian ekonomi Badan Usaha Milik HIMIA. 

 
• BIRO CEGAP 

1. Bertanggungjawab kepada ketua HIMIA FISIP UMJ melalui Kepala 
Departemen Sosial Ekonomi. 

2. Mengelola berbagai persoalan kemanusiaan secara terencana, terintegrasi, 

dan berkesinambungan. 

3. Menghimpun dana sosial untuk persoalan kemanusiaan yang terjadi di 

regional maupun nasional. 

 

• BIRO KEBUDAYAAN 

1. Bertanggungjawab kepada ketua HIMIA FISIP UMJ melalui Kepala 

Departemen Seni Budaya Olahraga. 

2. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang mendukung pengembangan 

minat dan bakat mahasiswa di bidang seni budaya. 
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3. Melakukan koordinasi terkait kegiatan di bidang budaya dan seni dengan 

lembaga internal ataupun eksternal FISIP UMJ. 

 

• BIRO MIKAT 

1. Bertanggungjawab kepada ketua HIMIA FISIP UMJ melalui Kepala 

Departemen Seni Budaya Olahraga. 
2. Menyalurkan minat dan bakat mahasiswa dalam bidang non akademik. 

3. Membangun dan menjaga komunitas minat bakat di HIMIA FISIP UMJ. 

4. Mengembangkan dan mengakomodir minat, bakat dan keahlian 

mahasiswa program studi administrasi publik dalam bidang non- 

akademik. 
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LEMBAR PENGESAHAN 

 

 
 

“Grand Design” ini dibuat dengan sebenar-benarnya disertai dengan kesadaran 

juga maksud baik untuk HIMIA FISIP UMJ yang lebih bermanfaat dan mengispirasi. 

Segala bentuk masukan dan saran dari berbagai pihak baik itu mahasiswa, dosen, 

fungsionaris, alumni HIMIA FISIP UMJ dan kepada siapapun yang peduli dan berharap 

akan mendapatkan manfaat kebaikan atas hadirnya HIMIA FISIP UMJ sudah kami 

pertimbangkan dan akan menjadi semangat juang. 

“Izinkan kami berkidmat pada warga Program Studi Administrasi Publik”. 

 
Semoga rahmat senantiasa mengiringi perjalanan Himpunan ke depan. Semoga 

masih ada kesempatan bagi kita untuk terus berbuat kebermanfaatan dalam kebaikan, 

memberi manfaat dan mengispirasi seluruh umat. 

 

 
Jakarta, 09 September 2021 

Ketua Umum HIMIA 2021-2022 
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