
	

	

Grand	Design	
HIMIESPA	FEB	ULM	

2019	
HIMIESPA	BERDEDIKASI	

Bergerak	dengan	Integritas,	Karya	dan	Prestasi	

	

	

  



	

		
HIMPUNAN MAHASISWA ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN	 	

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS	 	
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT	 	

PERIODE 2019		  	
		

PENDAHULUAN 
HIMIESPA FEB ULM awalnya hanyalah sebuah perkumpulan rutin yang dilakukan 

secara berkala oleh komti-komti tiap angkatan, namun seiring berjalannya waktu terpikirkan 

oleh perkumpulan komti tersebut untuk membuat perkumpulan secara terkoordinir. Sehingga 

berdirilah sebuah himpunan mahasiswa IESP pada hari sabtu tanggal 5 Desember 1992.  

HIMIESPA FEB ULM merupakan salah satu wujud dari penaungan aspirasi seluruh 

mahasiswa jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan FEB ULM. Yang mempunyai 

keinginan kuat untuk membentuk suatu wadah bagi pengembangan potensi keilmuan, 

intelektualitas, budi pekerti luhur, kreatifitas, idealism dan pengabdian masyarakat. 

Sebagai organisasi yang keberadaannya tidak terlepas dari dinamika yang ada di perguruan 

tinggi, maka setiap aktifitas HIMIESPA FEB ULM harus senantiasa memperhatikan posisi dan 

potensi yang dimiliki mahasiswa sebagai intelektual muda dan senantiasa menjunjung tinggi 

tri dharma perguruan tinggi. 

HIMIESPA memiiki arah kebijakan dan kegiatan seperti yang disebutkan dalam PUOM FEB 

ULM 2019 pasal 13 ayat 3 yaitu sebagai lembaga kemahasiswaan yang berada di bawah 

jurusan atau program studi untuk membantu dan mendukung pihak jurusan atau program studi 

dalam pengembangan di bidang akademik secara prioritas dan di bidang lainnya yang sesuai 

dengan fungsi dan kapasitasnya tersebut serta bertanggung jawab kepada anggota dan jurusan 

atau program studinya masing-masing. 

HIMIESPA yang merupakan wadah sekaligus Instrumen harus mampu memberikan 

sumbangan yang bermanfaat bukan hanya untuk para anggotanya tetapi sekaligus mampu 

memberikan sumbangan yang lebih bagi bangsa, negara, dan agama. Dalam rangka menjawab 

tantangan dan tuntutan zaman, HIMIESPA dituntut untuk demokratis, aspiratif, dan transparan, 

agar tujuan dan sasaran untuk mewujudkan cita-cita luhur tersebut. 
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VISI dan MISI HIMIESPA FEB ULM 2019 

Visi : 
Terwujudnya HIMIESPA yang inovatif, responsif dan aspiratif serta bersinergi 

dilingkungan internal maupun eksternal dalam pengembangan potensi mahasiswa IESP 

yang berkarakter dan berkompeten  

 

Penjelasan : 

Kenapa mewujudkan Himiespa yang inovatif, responsif dan aspiratif : 

1. Inovatif : berarti pencapaian segala sesuatu yang di dasari sifat kreatif dan kritis  

2. Responsif : berarti peka terhadap setiap kesenjangan antar pengurus maupun himiespa dan 

mahasiswa IESP (Jika sikap ini dapat dicapai maka kebersamaan/ solidaritas dapat tercapai) 

3. Aspiratif: sesuai dgn tupoksi nya Himiespa harus menjembatani dan memperjuangkan hak 

pengurus dan mahasiswa IESP itu sendiri di bidang akademik ataupun non akademik  

4. Bersinergi di dalam ruang lingkup internal maupun eksternal : artinya Saling membangun 

dan melengkapi guna bersama mendukung & mengembangkan mahasiswa IESP yang 

berkarater (peduli, berintegritas dan bertanggung jawab di dalam organisasi, perkuliahan dan 

masyarakat) dan berkompeten (memiliki keahlian dan keterampilan dibidang ekonomi 

khususnya) 

 

Misi : 
1.  Optimalisasi peran dan fungsi HIMIESPA sebagai sarana dan wadah yang 

aspiratif dalam pengembangan potensi mahasiswa IESP yang berkarakter dan 

berkompeten 

Artinya : 

Mengoptimalkan kembali peran dan fungsi yang sudah ada dengan memperhatikan dan 

menampung aspirasi pengurus atau mahasiswa IESP untuk menjalankan peran dan fungsi nya 

secara lebih progresif guna membentuk mahasiswa yang tidak hanya berkompeten tapi 

seimbang dengan karakternya 
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2.  Mewujudkan HIMIESPA yang memiliki esensial program kerja produktif, 

prestatif dan berdaya saing 

Artinya : 

Esensi program kerja artinya program yang inovatif serta memiliki nilai penting yang dapat 

dirasakan manfaat nya bagi setiap pengurus maupun mahasiswa IESP  

1. Produktif berarti kebersamaan dalam memanfaatkan setiap sumber daya, waktu atau pun 

peluang untuk mencapai hasil yang optimal  

2. Prestatif berarti pola kerja yang memiliki nilai unggul untuk menghasilkan sesuatu berupa 

karya ataupun pencapaian dan layak untuk mendapat apresiasi atau penghargaan  

3. Berdaya saing berarti memiliki posisi tawar serta mampu bertahan dan keberlanjutan  

 

3. Memperkuat integrasi vertikal dan horizontal untuk membentuk SDM yang 

profesional dan menjunjung tinggi nilai kekeluargaan 

Artinya : 

Secara internal  

Saling terikat satu sama lain antar anggota, anggota dengan Kabid sekbid, anggota dengan 

fungsionaris dalam menjalin koordinasi dan komunikasi yang berkualitas sehingga tercapai nya 

pengurus yang profesional dan kuat secara kekeluargaan  

Secara eksternal  

Saling terikat satu sama lain atau hima dengan hima, hima dengan bem blm, hima dengan 

jurusan, fakultas atau universitas dan pemerintahan guna menjalin komunikasi ataupun 

koordinasi sehingga tercapainya pengurus yang dapat memahami kontribusi dan kolaborasi 

secara profesional dan Saling terikat secara kekeluargaan 
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Program Unggulan 

1. ECOLYSIS ( ECONOMIC ANALYSIS)  

Sebuah forum yang membahas isu-isu ekonomi yang ada disekitar. Di dalam forum 

tersebut akan dilemparkan sebuah isu beserta data, kemudian moderator 

mempersilahkan para peserta forum untuk menganalisis masalah. Setelah didapatkan 

hasil analisis, kemudian di buat dalam sebuah artikel/jurnal, dan akan dipublikasikan di 

sosial media.	

2. EFA (ENGLISH FORUM AND ACTIVITIES)  

Sebuah event yang dilaksanakan setiap satu kali dalam satu periode, yang berfokus pada 

pengembangan minat mahasiswa IESP dalam belajar bahasa inggris.	

3. EDC ( Economic Development Challenge )  

Sebuah kegiatan yang berskala regional yang dilaksanakan 2 tahun sekali. Kegiatan ini 

umumnya terdiri dari beberapa rangkaian acara seperti semimar regional dan lomba. 

4. Creative Content Of HIMIESPA 

Proker ini adalah proker yang berisi konten konten yang eksternal Himiespa terdapat 

video dan desain yang terkait dengan eksternal Himiespa proker ini juga dimaksudkan 

untuk membangun relasi dengan pihak  eksternal himiespa sasarannya untuk member 

informasi kepada mahasiswa iesp atau masyarakat umum.	

5. MISI (Meeting and Introduction Society of IESP) 

Kegiatan yang diadakan dalam rangka menyambut Mahasiswa/i baru jurusan IESP.	

6. IESP TIME  

Kegiatan dimana mengumpulkan mahasiswa/i IESP dalam rangka peringatan   hari lahir 

jurusan. 

7. HRD( Human Resources Development ) 

Kegiatan dalam rangka pengembangan SDM yang akan terbagi menjadi leadership, 

pelatihan desain, dan public speaking .	

8. MUSYAWARAH TAHUNAN 

Kegiatan musyawarah tahunan yang dilakukan diakhir periode dangan melakukan 

pembahasan AD ART dan rekomendasi-rekomendasi serta hal-hal lain yang diperlukan	

9. KEWIRAUSAHAAN 

Merupakan kegiatan wirausaha baik secara langsungmaupun secara online. 
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STRUKTUR PENGURUS HIMIESPA FEB ULM 2019 
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Ketua Umum 

Ketua Umum HIIMESPA FEB ULM 2019 memiliki tugas untuk memimpin jalannya 

kepengurusan HIMIESPA. Ketua Umum HIIMESPA FEB ULM 2019 adalah pengambil 

keputusan tertinggi dalam kepengurusan. Selain itu Ketua Umum juga bertugas untuk 

mengarahkan kerja organisasi sesuai dengan Visi, Misi, AD/ART dan PUOM yang berlaku. 

Ketua Umum juga bertaanggungjawab terhadap jajaran Dekanat, Ketua Jurusan, BLM, BEM, 

dan seluruh anggota HIMIESPA. Ketua Umum HIIMESPA berugas menjalin hubungan 

dengan pihak internal maupun eksternal kampus seperti IMEPI, Alumni, dan instansi tertentu. 

 

Wakil Ketua Umum 

Wakil Ketua Umum HIIMESPA FEB ULM 2019 memiliki tugas untuk membantu Ketua 

Umum memimpin jalannya kepengurusan HIMIESPA. Selain itu Wakil Ketua Umum juga 

bertugas untuk mengarahkan kerja organisasi sesuai dengan Visi, Misi, AD/ART dan PUOM 

yang berlaku. Wakil Ketua Umum juga dapat menjadi penentu kebijakan bersama dengan 

Ketua Umum. Wakil Ketua Umum juga sebagai pengganti Ketua Umum apabilat berhalangan. 

 

Sekretaris Umum 

Sekretaris Umum HIIMESPA FEB ULM 2019 memiliki fungsi untuk mengoordinasi dan 

mengawasi jalannya sistem dan fungsi administrasi serta mengkoordinasi pengelolaan 

sekretariat. 

 

Bendahara  

Bendahara HIIMESPA FEB ULM 2019 memiliki fungsi untuk mengoordinasi penyusunan 

rencana anggaran dan laporan pemasukan-pengeluaran serta mengelola dan melaporkan cash 

flow kepengurusan. 
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Penasihat Internal 

Penasihat Internal berfungsi untuk memastikan kinerja HIMIESPA FEB ULM selalu dalam 

performa terbaiknya dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan-

kegiatan di HIMIESPA FEB ULM dengan berorientasi dengan Visi, Misi, AD/ART, PUOM, 

dan indikator yang ditetapkan. Penasihat Internal merupakan tim penasihat yang langsung 

berkoordinasi dengan Ketua Umum dan tidak membawahi Fungsionaris dan /Bidang manapun.  

 

Bidang Penalaran, Penelitian, dan Pengembangan Pendidikan (P4) 

Bidang yang bergerak untuk mengembangkan kualitas sumberdaya manusia dibidang 

pendidikan. Bidang ini berfokus pada pengembangan pola pikir mahasiswa IESP mengenai 

peningkatan kualitas penalaran, penelitian, dan pendidikan mahasiswa yang cerdas dan 

berpengetahuan tinggi. 

Sub Bidang Penalaran, Penelitian dan Kajian Ekonomi 

Adalah salah satu sub-bidang yang berfungsi sebagai pusat kajian Ekonomi tentang isu-isu 

yang sedang hangat seputar perekonomian, menganalisa dan membaca secara absolute tentang 

sesuatu kejadian yang ada di daerah maupun nasional sehingga dapat menjadi sebuah 

pembelajaan bagi mahasiswa-mahasiswi. 

Sub Bidang Pengembangan Pendidikan 

Adalah salah satu sub-bidang yang menjalankan tugas sebagai suatu wadah untuk 

pengembangan nilai-nilai pendidikan anggota organisasi dengan maksud untuk menumbuhkan 

budaya diskusi dan daya kritis dikalangan mahasiswa-mahasiswi 

 

Bidang Komunikasi, Informasi, dan Opini (IKO) 

Bidang yang berfokus mempublikasikan informasi terkait kegiatan-kegiatan yang ada di 

Himiespa, seperti pengumuman akademik maupun non-akademik, ruang lingkup regional 
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maupun nasional melalui website, media sosial dan konten digital, dan sebagai media penyalur 

aspirasi anggota HIMESPA. 

Sub Bidang  Riset dan IT 

Adalah sub bidang yang berperan pada program kerja yang berhubungan dengan informasi dan 

pengembangan teknologi, sub bidang ini bertanggung jawab atas informasi yang mereka 

dapatkan dari pihak eksternal organisasi Himiespa serta  berperan aktif dalam membangun 

relasi dengan pihak luar untuk saling bertukar informasi atau saling berbagi informasi tentang 

teknologi. 

Sub Bidang  Desain dan Multimedia 

Adalah sub bidang yang mempunyai tanggung jawab atas desain desain atau pun video 

kegiatan HIMIESPA untuk dipublikasikan di Media sosial HIMIESPA. 

 

Bidang Kaderisasi dan Pengembangan SDM (KPSDM) 

Bidang yang mempunyai tujuan dan fungsi agar dapat melahirkan kader-kader yang tangguh 

untuk meningkatkan kapabilitas, mentalitas, dan karakter guna memperbaiki efektifitas dan 

efisiensi dalam melaksanakan tugas yang tercantum dalam visi dan misi organisasi dengan 

berpegang pada komitmen kekeluargaan. 

Sub Bidang Kaderisasi 

Sub. Bidang yang melaksanakan proses pengkaderan yang dimana tujuannya adalah 

mempersiapkan calon-calon yang siap untuk melanjutkan tongkat estafet sebuah organisasi. 

Sub Bidang Pengembangan SDM 

Sub. Bidang yang mengenai atau menangani tentang Pengembangan SDM yang ada dalam 

rangka meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kualitas SDM dengan tujuan peningkatan 

produktifitas dan kualitas SDM itu sendiri. 
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Bidang Kesejahteraan dan Kerumahtanggan Mahasiswa (KRTM) 

Bidang yang merupakan fasilitator pendukung kegiatan internal pengurus HIMIESPA dan 

menjembatani hubungan kekeluargaan antar anggota HIMIESPA. Bidang ini berfungsi untuk 

menjalin dan menjaga harmonisasi hubungan kekeluargaan internal HIMIESPA. 

Sub Bidang Kerumahtanggan Mahasiswa  

Sub bidang yang mengurusi serta menjaga keteraturan administrasi yang menyangkut 

organisasi dan pengelolaan tata ruang kesekretariatanm memenuhi perlengkapan yang 

diperlukan di kesekretariatan. 

Sub Bidang Kewirausahaan dan Kesejahteraan  

Sub bidang yang berperan dan berfungsi untuk mencari dana pendapatan tambahan dari usaha 

yang akan dijalankan dengan tujuan untuk konsistensi keberlangusngankas organisasi dengan 

cara kreatif maupun inovatif. 
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Tagline, Nilai, dan Budaya Organisasi 

Tagline 

Tagline adalah rangkaian kalimat pendek yang dipakai untuk mengasosialisakan wujud 

organisasi di benak anggota. Tagline berfungsi untuk menstimulus dan membangkitkan 

semangat pengabdian serta dasar dalam setiap aktivitas kepengurusan.  

HIMIESPA FEB ULM 2019 memiliki Tagline yaitu HIMIESPA BERDEDIKASI, memiliki 

arti pengorbanan, tenaga, pikiran, dan waktu demi keberhasilan cita-cita HIMIESPA. Tagline 

HIMIESPA BERDEDIKASI juga sebuah singkatan dari HIMIESPA Bergerak Dengan 

Integritas, Karya dan Prestasi. Bergerak artinya pengurus harus bangkit, berkembang, serta 

berkelanjutan dalam segala aktivitas yang dilakukan. Integritas artinya pengurus bisa 

memiliki inovasi, esensi, karakter, dan mental yang seimbang antara profesional dan 

kekeluargaan. Karya dan Prestasi artinya pengurus memiliki pola kerja yang mempunyai nilai 

unggul untuk menghasilkan sesuatu berupa karya ataupun pencapaian dan layak untuk 

mendapat apresiasi atau penghargaan. 

 

Nilai Organisasi 

Nilai organisasi adalah hal-hal yang harus dijunjung tinggi dan dapat diterapkan oleh 

HIMIESPA FEB ULM dengan harapan dapat menular kepada seluruh pengurus serta 

mahasiswa IESP pada umumnya. Nilai organisasi akan menjadi dasar bagaimana seluruh 

pengurus berperilaku dalam organisasi. Nilai-nilai ini tentunya juga selaras dengan semangat 

visi-misi. Nilai organisasi yang ingin dibangun HIMIESPA FEB ULM antara lain : 

1. Inovatif : berarti pencapaian segala sesuatu yang di dasari sifat kreatif dan kritis  

2. Responsif : berarti peka terhadap setiap kesenjangan antar pengurus maupun himiespa dan 

mahasiswa IESP (Jika sikap ini dapat dicapai maka kebersamaan/ solidaritas dapat tercapai) 

3. Aspiratif : sesuai dgn tupoksi nya Himiespa harus menjembatani dan memperjuangkan hak 

pengurus dan mahasiswa IESP itu sendiri di bidang akademik ataupun non akademik  

4. Bersinergi : berarti saling membangun dan melengkapi guna bersama mendukung & 

mengembangkan mahasiswa IESP yang berkarater (peduli, berintegritas dan bertanggung 
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jawab di dalam organisasi, perkuliahan dan masyarakat) dan berkompeten (memiliki keahlian 

dan keterampilan dibidang ekonomi khususnya). 

 

Budaya Organisasi 

Budaya organisasi adalah kebiasaan yang dianut secara bersama-sama oleh HIMIESPA FEB 

ULM dengan harapan dapat menular kepada seluruh pengurus serta mahasiswa IESP pada 

umumnya yaitu dengan budaya Respect (Sikap menghargai). 

1. Respect to System 

2. Respect to Time 

3. Respect to Others 

4. Respect to Yourself 

 


