ORGANISASI KEMAHASISWAAN FIS UNNES

A. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FIS UNNES
Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang (BEM
FIS UNNES) merupakan badan eksekutif pelaksana program tingkat Fakultas. BEM FIS
UNNES merupakan badan pelaksana tertinggi dalam Lembaga Kemahasiswaan (LK) yang
ada di tingkat fakultas yang berperan layaknya sebuah lembaga pemerintahan. Tugas utama
BEMF adalah mendinamisasi kemahasiswaan di lingkungan kampus melalui pencerdasan
dan pemberdayaan mahasiswa di tingkat bawah. BEM FIS UNNES terdiri dari Pengurus
Harian (PH) yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua BEMF, Sekretaris dan Bendahara, 1
biro (Biro Manajemen Organisasi), dan 8 Departemen yaitu Departemen Sosial Masyarakat,
Departemen Sosial Politik, Departemen Advokasi dan Relasi, Departemen Kelimuan,
Departemen Seni dan Olahraga, Departemen Pengembangan Organisasi, Departemen
Kewirausahaan dan Departemen Komunikasi dan Informasi.
Hal-hal

yang dilakukan oleh BEM FIS UNNES di antaranya adalah melakukan

pemantapan dan perapihan organisasi, pengembangan sumber daya internal BEMF dan
pengembangan sumber daya mahasiswa FIS, memperhatikan asas manfaat kepada
mahasiswa FIS dalam bidang informasi dan komunikasi, olahraga dan seni, pengembangan
softskill, pengembangan jiwa kepedulian sosial mahasiswa FIS, pengelolaan komunitas
minat dan bakat mahasiswa, pencerdasan politik di kalangan mahasiswa FIS, menjalin,
mengembangkan, dan menjaga hubungan dengan lembaga lain, serta melakukan
pengadvokasian terhadap mahasiswa FIS baik dalam berbagai bidang.

6 | Profil Kemahasiswaan FIS UNNES

Tugas BEM FIS UNNES
•

Menyusun program kerja BEM FIS UNNES dengan mengutamakan pembangunan
masyarakat yang aktif partisipatif.

•

Merangsang munculnya aspirasi dari bawah dan membuka ruang publik dengan
memberikan ruang seluas-luasnya dari mahasiswa.

•

Menyusun program kerja sesuai dengan kebutuhan dasar mahasiswa yang telah rutin
dilaksanakan atau agenda strategis yang memerlukan penyikapan dengan cepat.

Kepengurusan BEM FIS UNNES
•

Pengurus BEM FIS UNNES tersusun atas Ketua dan Wakil Ketua BEMF, Sekretaris
Umum dan Bendahara Umum serta Kepala Biro dan Kepala Departemen-Departemen
beserta staf-stafnya.

•

Pengurus BEM FIS UNNES adalah mahasiswa yang telah terdaftar secara resmi serta
telah mengikuti proses administratif serta akademik FIS UNNES.

•

Masa kepengurusan BEM FIS UNNES adalah 1 tahun terhitung sejak pelantikan.

•

BEMF adalah lembaga konsultan dan koordinatif untuk program HIMA Jurusan/Prodi

•

Masa jabatan Ketua BEM FIS UNNES maksimal satu periode.

Tujuan BEM FIS UNNES
•

Tujuan yang jelas diperlukan bagi suatu organisasi, hingga setiap usaha yang
dilakukan oleh organisasi tersebut dapat dilakukan dengan teratur dan terarah.

•

Turut bertanggung jawab atas terwujudnya “Tri Dharma Perguruan Tinggi” yang
sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Maksudnya adalah bahwa dalam hal ini
BEM FIS UNNES turut bertanggung jawab untuk mensukseskannya, karena persoalan
pendidikan adalah persoalan bersama yang harus sama-sama disikapi dan
dikembangkan sebagai upaya Bangsa Indonesia dalam mewujudkan “kehidupan
masyarakat yang cerdas, adil dan sejahtera”.

•

Tujuan BEM FIS UNNES adalah merupakan tujuan setiap anggota BEM FIS UNNES,
suksesnya pencapaian tujuan tersebut tergantung dari pelaku organisasinya dan
dukungan penuh dari semua anggota BEM FIS UNNES. Adanya kerja sama yang kokoh
dan harmonis dari semua elemen didalamnya akan sangat memungkinkan untuk
tercapainya tujuan tersebut.
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Fungsi BEM FIS UNNES
Adapun fungsi BEM FIS UNNES yaitu sebagai wadah peningkatan dan pengembangan
potensi kader-kader mahasiswa FIS UNNES dalam dinamika kehidupan masyarakat kampus,
merupakan tempat berlatih, membina diri dan mengembangkan kemampuan diri dalam
menyiapkan kader calon pemimpin masa depan. BEM FIS UNNES merupakan kawah
candradimuka bagi upaya peningkatan kualitas intelektual dan pengembangan keimanan
dan moral para calon pemimpin masa depan. BEM FIS UNNES sebagai wadah
kepemimpinan, sekaligus kesempatan menerapkan dalam kehidupan organisasi. Sebagai
wadah pelatihan intelektual, BEM FIS UNNES merupakan tempat mengasah daya analisis,
kemampuan berfikir secara sistematis dan konsepsional, mengajak anggota untuk melihat
realita sosial di lingkungan masyarakat, melihat anggota agar memiliki komitmen terhadap
kebenaran yang diyakininya.
B. Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) FIS UNNES
Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
(DPM FIS UNNES) merupakan lembaga legeslatif mahasiswa tingkat fakultas. DPM FIS
UNNES merupakan lembaga perwakilan mahasiswa yang anggotanya berasal dari berbagai
jurusan maupun program studi di lingkungan fakultas dan merupakan perwakilan dari
berbagai elemen mahasiswa. Dengan demikian DPM FIS UNNES diharapkan mampu
mewujudkan aspirasi segenap lapisan mahasiswa sehingga anggota DPM FIS UNNES harus
memperhatikan kepentingan mahasiswa FIS UNNES secara keseluruhan. Untuk itulah, tata
cara yang selama ini dilakukan oleh mahasiswa FIS UNNES dalam pergaulannya di fakultas
harus diayomi oleh DPM FIS UNNES.
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Pengayoman berarti bahwa DPM FIS UNNES melindungi, memelihara dan menggali
kearifan nilai-nilai lokal yang dimiliki oleh Lembaga Kemahasiswaan FIS (LK-FIS). Fungsi
lembaga-lembaga Jurusan dan Badan Semi Otonom (BSO) perlu dijaga dan diayomi karena
selama ini masih dibutuhkan. Fungsi DPM FIS UNNES untuk mengayomi nilai-nilai lokal
diwujudkan melalui fungsi pembuatan Peraturan LKM-FIS pengawasan dan penyaluran
aspirasi.

Keanggotaan DPM FIS UNNES berasal dari mahasiswa yang mewakili jurusan ataupun
program studi sebagai anggota parlemen dan dipilih langsung oleh mahasiswa dalam
Pemilihan Umum Raya (Pemira) Fakultas Ilmu Sosial. Kepengurusan DPM FIS UNNES terdiri
dari Ketua DPM dan Sekretaris Jenderal DPM, 3 Komisi (Komisi 1/Bidang Legislasi, Komisi
2/Bidang Aspirasi, Komisi 3/Bidang Pengawasan LK/BSO), dan 1 Bidang yaitu Bidang Kode
Etik DPM FIS UNNES.
C. Himpunan Mahasiswa (HIMA) Sejarah
Himpunan Mahasiswa (HIMA) Sejarah yaitu lembaga tinggi eksekutif di tingkat
Jurusan/Program

Studi

Sejarah,

dengan masa

kerja

kepengurusan

satu

tahun.

Kepengurusan terdiri dari ketua dan wakil ketua, sekretaris, bendahara dan departemendepartemen. Tujuan utama yang ingin dicapai HIMA Sejarah adalah mewujudkan lembaga
kemahasiswaan yang handal dan menghasilkan bibit mahasiswa sejarah yang bermoral dan
berguna bagi nusa dan bangsa, mendidik mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang
berkepribadian nasional, mandiri, cerdas komunikatif dan memiliki keterampilan sosial
yang dibutuhkan bagi peningkatan taraf hidup masyarakat dan pembangunan serta
mengembangkan dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan Sosial yang bermanfaat bagi
peningkatan kualitas ilmu-ilmu sosial dan taraf hidup masyarakat. Selain itu dalam
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berorganisasi HIMA Sejarah baik dalam posisi apapun bisa mengambil pelajaran tentang
kepemimpinan yang dapat digunakan dalam bekerja. Tujuan utama HIMA Sejarah juga
membentuk fungsionaris yang handal dalam mengatur waktu sehingga keaktifan di Hima
tidak mengganggu perkuliahan.
Dalam kegiatan yang dilaksanakan, HIMA Sejarah tidak hanya berjalan sepanjang alur
program kerja saja. HIMA Sejarah mencoba mewadahi kreasi di bidang akademik dan non
akademik. Untuk menunjang hal tersebut HIMA Sejarah memiliki dua Badan Semi Otonom
(BSO) yang memiliki peran penting dan strategis. BSO dari HIMA Seajrah tersebut adalah : 1.
History Study Club (HSC) dan 2. Ekspedisi Sejarah Indonesia (EXSARA). History Study Club
(HSC) merupakan sebuah organisasi dibawah HIMA Sejarah yang bergerak dalam bidang
akademik. Kegiatannya meliputi penelitian dan diskusi kesejarah yang bersifat ilmiah dan
sering membuat penulisan-penulisan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. BSO
yang berikutnya adalah Ekspedisi Sejarah Indonesia (EXSARA), yaitu organisasi yang
bersifat komunitas sejarah. Organisasi ini merupakan organisasi semi otonon yang dalam
kegiatannya memiliki kegemaran ekspedisi pada tempat-tempat bersejarah dan mengacu
pada pengetahuan sejarah

HIMA Sejarah memiliki 2 biro dan 5 departemen yang memiliki peran masing-masing
berbeda dan sangat berguna untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Tiga (3) Biro
tersebut yaitu:
1. Biro Advokasi dan Relasi (BAR) yang berperan sebagai pembantu pengurus harian dan
fungsi sebagai penyalur advokasi mahasiswa di Jurusan Sejarah.
2. Biro Rumah tangga (BRT) Hima yang berperan sebagai pembantu pengurus harian dan
bertanggung jawab dalam kepengurusan kantor kesekretariatan
Sementara untuk lima (5) departemen HIMA Sejarah yaitu:
1. Departemen Rekayasa, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
2. Departemen Bakat, Minat dan Kreativitas
10 | Profil Kemahasiswaan FIS UNNES

3. Departemen Kerohanian
4. Departemen Pubikasi, Sosial dan Budaya
5. Departemen Pengembangan Organisasi
D. Himpunan Mahasiswa (HIMA) Geografi
Himpunan Mahasiswa (HIMA) Geografi merupakan Lembaga Kemahasiswaan (LK)
yang berkedudukan di tataran Jurusan Geografi, dan beranggotakan seluruh mahasiswa
Geografi. HIMA Geografi secara keorganisasian terdiri dari Pengurus Harian (PH) yang
meliputi Ketua Hima, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara. Selain Pengurus Harian, HIMA
Geografi juga memiliki 5 (lima) departemen dan 2 (dua) biro. Departemen yang dimiliki ileh
HIMA Geografi yaitu :
1. Departemen A (Keagamaan);
2. Departemen B (Keilmuan dan Penelitian);
3. Departemen C (Bakat dan Minat);
4. Departemen D (Advokasi dan Pengabdian Masyarakat); dan
5. Departemen E (Pengembangan Organisasi).
Sedangkan 2 (dua) Biro yang dimiliki oleh HIMA Geografi adalah :
1. Biro Komunikasi dan Informasi; dan
2. Biro Rumah Tangga.
Dari lima departemen dan dua biro ini memiliki tugas/fungsi sesuai spesifikasi bidang
masing-masing akan tetapi saling menunjang satu dan lainnya.
Dalam perkembangannya Hima Geografi memiliki dua Badan Semi Otonom (BSO)
yaitu forum Studi Islam Geografi (FSIG) dan Badan Penerbitan Mahasiswa Geografi (BPMG)
yang bersama HIMA Geografi bertekad mengaktualisasikan Visi besar yaitu mewujudkan
Mahasiswa Geografi yang beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, Edukatif,
Kritis, Berprestasi, dan berkekeluargaan. Sebagai Lembaga Kemahasiswaan HIMA geografi
memposisikan diri sebagai Lembaga Akomodatif yang memiliki dua fungsi besar, yang
pertama menciptakan dan menjaga harmonisasi keluarga mahasiswa Jurusan Geografi,
Fungsi yang kedua yaitu Fungsi Advokasi yang menyeluruh baik dari sisi edukatif maupun
fungsi advokasi terhadap kebijakan-kebijakan birokrasi.
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E. Himpunan Mahasiswa (HIMA) Politik dan Kewarganegaraan
Himpunan Mahasiswa (HIMA) Politik dan Kewarganegaraan (PKn) dibentuk pertama
kali bersamaan dengan pendirian program studi PPKn. Perkembangan waktu HIMA PKn
menaungi kegiatan kemahasiswaan dari prodi PPKn dan Ilmu Politik. Tugas HIMA PKn
adalah sebagai wadah berlatih berorganisasi untuk mahasiswa PPKn dan Ilmu Politik
HIMA Politik dan Kewarganegaraan (PKn) adalah organisasi yang ada di wilayah
sekitar Jurusan yang ada di Unnes, salah satunya adalah HIMA PKn yang ada di FIS UNNES.
Himpunan Mahasiswa adalah salah satu badan organisasi, dimana di dalamnya banyak
sekali manfaat yang akan didapatkan terutama dalam melatih softskil, serta memperbanyak
jaringan teman baik sesama mahasiswa Jurusan Politik dan Kewarganegaraan (PKn)
maupun yang berada di luar Jurusan Politik dan Kewarganegaraan (PKn), atau bahkan
dengan dosen ini sangat dimungkinkan karena dalam melaksanakan programnya pasti
berhubungan. Jadi, selain mendapatkan pelajaran dari bapak/ibu dosen, Hima juga bisa
dijadikan sarana untuk belajar, khususnya dalam berorganisasi. Dalam pelaksanaan satu
periode HIma PPKn diawali oleh pelantikan yang berbarengan dengan pelantikan BEM FIS
beserta LK se-FIS kemudian dilanjutkan dengan rapat kerja dan kongres di masa-masa akhir
jabatan.
HIMA Politik dan Kewarganegaraan (PKn) memili Visi dan Misi untuk mencapai
tujuan yang ingin dilaksanakan. Visi dari HIMA Politik dan Kewarganegaraan (PKn) adalah
“Menjadikan Hima PKn 2019 sebagai rumah untuk berkontribusi aktif, kreatif, dan prestatif
serta menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, profesionalisme dan bermanfaat”. Sedangkan
Misi dari HIMA Politik dan Kewarganegaraan (PKn) adalah sebagai berikut :
1. Menciptakan suasana HIMA PKn yang nyaman dengan mempererat hubungan antar
anggotanya berlandaskan rasa persatuan dan kekeluargaan.
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2. Menumbuhkan budaya etos kerja yang baik dan bertanggungjawab berdasarkan rasa
profesionalisme.
3. Berkontribusi aktif dalam menjalankan program-program yang sudah berjalan dengan
baik, serta berfikir kreatif dalam mengkaji ulang program-program yang dianggap
kurang efektif dalam pelaksanaannya.
4. Mewadahi potensi akademik dan non-akademik mahasiswa jurusan PKn melalui
program yang telah dicanangkan .
5. Menumbuhkan semangat kebermanfaatan dalam setiap program yang dilaksanakan.
Susunan HIMA Politik dan Kewarganegaraan terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris
bendahara, satu biro yakni Biro Manajemen Internal dan 7 (tujuh) departemen yang juga
membawahi bidang-bidang, dimana setiap departemen memiliki satu ketua, ini
dimaksudkan untuk mempermudah pembagian tanggung jawab, serta ada juga BSO.
Departemen yang ada di Himpunan Mahasiswa (HIMA) Politik dan Kewarganegaraan yaitu :
6. Departemen Pengembangan Organisasi
7. Departemen Seni dan Olahraga
8. Departemen Agama, Sosial, dan Masyarakat
9. Departemen Pendidikan dan Keilmuan
10. Departemen Advokasi
11. Departemen Komunikasi dan Informasi
12. Departemen Kewirausahaan

F. Himpunan Mahasiswa (HIMA) Sosiologi dan Antropologi
Himpunan Mahasiswa (HIMA) Sosiologi dan Antropologi (Sosant) adalah lembaga
mahasiswa eksekutif di tingkat Jurusan Sosiologi dan Antropologi. HIMA Sosant memiliki
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slogan “Rame ing Gawe Sepi Ing Pamrih” bertujuan membentuk dan meningkatkan
mahasiswa yang beriman dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa, berwawasan ilmiah,
kritis, realistis konsisten, bertanggung jawab, memiliki kepribadian luhur, bersolidaritas
soaial, setia terhadap negara, bangsa dan almamater. Selain itu HIMA Sosant memfokuskan
kegiatan yang diarahkan pada pembentukan dan peningkatan cakrawala intelektual dalam
insane akademis, pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam arti yang lebih jauh
adalah peningkatan peran mahasiswa Jurusan Sosiologi dan Antropologi terhadap
pengembangan kampus dan perkembangan masyarakat luas.
HIMA Sosiologi dan Antropologi merupakan lembaga yang berfungsi sebagai :
a. Wahana peningkatan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
b. Wahana pembinaan keilmuan dan kepribadian
c. Wahana pengembangan pengetahuan tentang keorganisasian
d. Wahana penyalur aspirasi dan pemersatu mahasiswa Jurusan Sosiologi &
Antropologi
e. Wahana pengembangan ketrampilan dan kreativitas mahasiswa Jurusan Sosiologi
dan Antropologi
f.

Wahana penerapan Tri Darma Perguruan Tinggi
Dalam mencapai tujuan HIMA Sosiologi dan Antropologi maka diperlukan adanya

bagian-bagian yang secara fungsional akan menjalankan perannya sehingga hal-hal yang
berhubungan dengan status, peran, dan tanggungjawab dari tiap-tiap bagian terjadi
pembagian fungsi yang tegas dan jelas. Bagian-bagian fungsional tersebut diwujudkan
dalam bentuk Departemen-departemen dan BSO.
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Pelaksanaan teknik yang secara otomatis tiap-tiap departemen dan BSO tersebut
mempunyai kekhasan berdasarkan bidang masing-masing sedangkan untuk jenis
departemen yang secara struktural dan fungsional akan diwujudkan orientasi umum dan
khusus dari HIMA Sosiologi dan Antropologi maka dibentuklah enam departemen dan satu
BSO, yaitu departemen A, B, C, D, E, F dan BSO.
Penjelasan dan sasaran dari tiap-tiap departemen dan bidangnya sebagai berikut:
1.

Departemen A (Penalaran (Bidang Pengkajian Ilmu Pengetahuan))

2.

Departemen B (Bakat, Minat, dan Seni)

3.

Departemen C (Advokasi)

4.

Departemen D (Politik, Sosial, dan Budaya)

5.

Departemen E (Pengembangan Organisasi)

6.

Departemen F (Media Komunikasi dan Informatika)

G. Himpunan Mahasiswa (HIMA) Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial
Lembaga kemahasiswaan dalam lingkungan Program Studi Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Semarang (UNNES) diberi
nama Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas
Ilmu Sosial Universitas Negeri semarang (UNNES), yang selanjutnya disingkat HIMA PIPS.
HIMA PIPS FIS UNNES didirikan pada tanggal 9 Maret 2015. HIMA PIPS sendiri bertempat di
Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Semarang yang berkedudukan di tingkat program
studi dan langsung dibawah naungan fakultas. Kedudukan HIMA Prodi Pendidikan IPS FIS
UNNES adalah Organisasi pemerintahan atau eksekutif Mahasiswa tertinggi di tingkat
Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang. Himpunan
mahasiswa ini bertujuan untuk mengembangkan diri mahasiswa kearah perluasanan
wawasan dan integritas kepribadian.
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Pengurus HIMA Prodi Pendidikan IPS terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Pengurus
Harian dan Pengurus Departemen. Terdapat lima (5) departemen di HIMA ini, yaitu:
1.

Departemen Pengembangan Organisasi

2.

Departemen Advokasi, Relasi dan Pengabdian Masyarakat

3.

Departemen Keilmuan

4.

Departemen Seni dan Olahraga

5.

Departemen Komunikasi dan Informasi
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BADAN SEMI OTONOM FIS UNNES

A. Gugus Latih (Guslat) Ilmu Sosial
Gerakan kepanduan Praja Muda Karana atau disingkat Gerakan Pramuka yang
merupakan gabungan dari Kepanduan-kepanduan seluruh Indonesia dimasa kemerdekaan.
Kepramukaan sebagai salah satu wadah pembina dan pengembangan sumber daya manusia
generasi muda untuk membentuk watak, moral dan kepribadian yang luhur. Gerakan
Pramuka diharapkan dapat menjadi sarana pendidikan yang sesuai untuk generasi muda,
karena maju mundurnya negara atau bangsa dipengaruhi oleh generasi mudanya.
Kepramukaan di Indonesia sekarang ini diterapkan dilingkungan kependidikan seperti
sekolah baik SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA sampai perguruan tinggi. Dengan adanya
gusus depan di sekolah sebagai kegiatan ekstrakuliluler, yang anggotanya secara sukarela.
Salah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan kepramukaan di Indonesia
adalah Universitas Negeri Semarang (UNNES) dengan gusus depan Kota Semarang 14.11114.112. meski banyak kepramukaan di Perguruan Tinggi jarang ada, namun kepramukaan
di UNNES tetap eksis. Nama kelembagaan untuk tingkat golongan penegak/pandega di
perguruan tinggi racana. Di UNNES racananya adalah Racana Wijaya dengan anggotanya
termasuk terbanyak, dengan jumlah 100 orang lebih. Selain itu sistem pengorganisasiannya
pun unik karena menggunakan sistem gugus latih dan sub gugus latih.

Gugus latih dan sub gugus latih merupakan organisasi gerakan Pramuka Racana
Wijaya Unnes yang berada di masing-masing fakultas. Gugus latih Ilmu Sosial berada di
Fakultas Ilmu Sosial (FIS) yang merupakan salah satu dari delapan gugus latih di UNNES
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yang memiliki tugas utama merekrut, mengkoordinasi dan memberi tempat untuk
menyalurkan bakat minat guna mengikuti kepramukaan di FIS serta memberikan
pendidikan dan latihan yang di ketuai oleh seorang koordinator putra dan koordinator putri
dibantu oleh sekretaris, bendahara, biro rumahtangga putra dan putri, ditambah dengan
beberapa bidang yaitu bidang pendidikan dan latihan (diklat), bidang evaluasi, penelitian
dan pengembangan (evalitang), bidang hubungan masyarakat dan komunikasi (humaskom).
Selain itu juga memiliki dewan kehormatan gugus latih ilmu sosial yang terdiri dari Dekan
dan Pembina Pramuka FIS serta anggota yang telah selesai masa jabatannya atau semester 7
ke atas.

B. Social Adventure Club (SAC)
KSG Sosial Adventure Club mempunyai slogan: Take nothing But Picture (tidak
mengambil sesuatu kecuali gambar); Leave Nothing But Footprint (tidak meninggalkan
sesuatu kecuali jejak); Kill Nothing But Time (tidak memburu kecuali waktu). KSG Sosial
Adventure Club adalah Badan Semi Otonom (BSO) BEM FIS yang didirikan pada tanggal 22
November 2005. Kelompok pencinta alam ini merupakan wadah bagi mahasiswa FIS untuk
menyalurkan minat dan bakatnya dibidang kepecintaalaman.

Meskipun KSG Sosial Adventure Club merupakan organisasi yang lebih banyak berkegiatan
di lapangan, KSG Sosial Adventure Club juga dituntut bisa menjalankan prosedur birokrasi
dan keorganisasian sebagaimana lembaga kemahasiswaan lainnya. Sistem keanggotaan KSG
Sosial Adventure Club mempunyai beberapa tingkatan anggota, mulai anggota muda,
anggota biasa, anggota luar biasa dan anggota kehormatan. Masing-masing tingkat
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keanggotaan baik anggota maupun calon anggota melalui tahapan-tahapan untuk
mencapainya.
Di dalam KSG sosial Adventure Club terdapat divisi-divisi yaitu Divisi Mountenering,
Divisi Navigasi Darat, Divisi Konservasi dan Divisi Search and Rescue (SAR). Masing-masing
divisi memiliki program kerja diantaranya, penerimaan anggota baru, pendakian massal,
peringatan hari bumi, latihan rutin dan sebagainya. Latihan tersebut diantaranya SAR,
navigasi darat, Mountenering, Pertolongan Pertama dan lain lain. Program kerja KSG Sosial
Adventure Club tidak hanya ditujukan khusus untuk anggota tapi ada beberapa kegiatan
yang dapat diikuti oleh umum, contohnya pendakian massal dan peringatan hari bumi.
C. Komunitas Ilmu Sosial Untuk Seni (KISS)
Organisasi Badan Semi Otonom (BSO) Komunitas Ilmu Sosial Untuk Seni (KISS) adalah
suatu BSO mahasiswa FIS UNNES yang berkecimpung sebagai wadah bakat dan minat serta
potensi mahasiswa FIS UNNES dalam bidang seni. BSO KISS sendiri dipimpin oleh seorang
Ketua dan seorang wakil Ketua dan dibatu oleh Sekretaris dan Bendahara. Selain itu KISS
memiliki dua biro, yakni Biro Komunikasi dan Informasi, serta Biro Rumah Tangga.
KISS sendiri memiliki 5 bidang kesenian yang dikelola yaitu :
1. Bidang Paduan Suara
2. Bidang Band
3. Bidang Tari Tradisional
4. Bidang Tari Modern
5. Bidang Teater
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D. Kerohanian Islam Fakultas Ilmu Sosial (KIFS)
Organisasi Badan Semi Otonom (BSO) Kerohaniaan Islam Fakultas Ilmu Sosial (KIFS)
yang kemudian disingkat KIFS yang bertempat di PKM FIS. KIFS berdiri pada bulan
September 1998, organisasi ini menjadi salah satu organisasi yang tangguh dan senantiasa
meramaikan panggung dinamika kampus. Hingga tahun ini KIFS menjadi salah satu
organisasi yang meningkat dalam berbagai kegiatan. Dari segi kepengurusan, meskipun
jumlah personil aktif relatif kecil namun KIFS selalu memiliki program unggulan rutin yang
biasanya dilaksanakan tiap minggu seperti kajian keIslaman dan kelompok studi bahasa
Arab dan Inggris.
Selain keunggulan dari segi kualitas personil, dalam hal pendanaan KIFS berusaha
mandiri. Adanya departemen dana usaha, pengurus diharapkan memiliki kemampuan
berwirausaha yang selain berguna membantu kemandirian keuangan juga menghasilkan
pribadi-pribadi yang tangguh dalam berwirausaha. Kedepannya KIFS ingin bisa tetap
konsisten dalam keprofesionalan organisasi yang bisa menghasilkan bibit-bibit unggulan
dalam hal soft skill, kepribadian, kemampuan bahasa Arab dan Inggris, kemampuan
berwirausaha, sehingga membantu mahasiswa untuk menyalurkan bakat dan minatnya
sesuai bidang yang diinginkan.

Untuk mencapai tujuan organisasi, Kerohaniaan Islam Fakultas Ilmu Sosial (KIFS)
memiliki Visi dan Misi. Adapaun Visi dari KIFS adalah “Terbentuknya civitas akademika
mahasiswa FIS yang berakhlak mulia, cerdas, kritis dan ilmiah berdasarkan pada nilai-nilai
Islam”. Sementara Misi dari KIFS adalah :
1.

Mengkoordinasikan kegiatan Kerohanian Islam di lingkungan FIS;

2.

Menciptakan KFIS sebagai organisasi yang Robbaniyah;
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3.

Membentuk kader yang siap berdakwah;

4.

Menumbuhkembangkan syair Islam di Lingkungan fakultas pada khususnya dan
civitas akademika Unnes serta masyarakat pada umumnya; dan

5.

Membangun hubungan yang sinergis dengan elemen pendukung dakwah
Kerohaniaan Islam Fakultas Ilmu Sosial (KIFS) memiliki slogan yaitu “dakwah

kebersamaan wujudkan persaudaraan” yang memiliki arti bahwa lembaga ini merupakan
lembaga yang berdiri atas dasar semangat kebersamaan, visi, misi yang sama dan
kebersamaan tadi mampu menimbulkan rasa persaudaraan yang kuat sehingga programprogram kegiatannya diharapkan dapat diterima dan diikuti setiap mahasiswa muslim dan
ikut berpartisipasi positif dalam dinamika ilmu di kampus FIS UNNES.
E. English and Research Community (ERC)
English and Research Community atau ERC didirikan pada tanggal 20 Januari 2012
yang berkedudukan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang pada awalnya
bernama ISEC (Integrated Social English Club) dan kemudian berubah nama menjadi ERC
(English and Research Community) pada tanggal 23 Januari 2014. English and Research
Community merupakan Badan Semi Otonom Fakultas Ilmu Sosial UNNES bidang peminatan
Bahasa Inggris dan keilmiahan yang bertujuan untuk mewujudkan lembaga kemahasiswaan
yang aktif, produktif, inspiratif, serta menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang berkualitas.
English and Research Community mempunyai anggota yaitu setiap mahasiswa FIS
UNNES yang mengajukan permohonan, menyatakan kesediaan secara tertulis, mengikuti
kegiatan yang diselenggarakan ERC, serta bersedia mengikuti alur keanggotaanan yang
ditetapkan oleh pengurus harian ERC. Anggota terdiri dari pengurus ERC dan Member ERC
(anggota ERC yang bukan pengurus ERC).
English and Research Community (ERC) berfungsi diantaranya adalah sebagai
berikut:
1. Wahana pembinaan dan peningkatan softskill dalam bidang bahasa Inggris sebagai
bahasa Internasional;
2. Wahana peningkatan budaya keilmiahan dan penelitian mahasiswa FIS UNNES;
3. Wahana pembinaan kepribadian dan kompetensi akademik mahasiswa FIS UNNES;
4. Wahana pengembangan keilmuan, keilmiahan, dan kependidikan dengan pendekatan
interdisipliner; dan
5. Wahana aktualisasi kegiatan ilmiah mahasiswa FIS UNNES.
English and Research Community memiliki visi yaitu “Menjadi wadah kegiatan
keilmiahan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan wahana pembinaan Softskill dalam

Profil Kemahasiswaan FIS UNNES | 21

bidang bahasa Inggris sebagai bahasa Internasional mahasiswa FIS Unnes”. Sementara Misi
dari English and Research Community (ERC) adalah
a) Menjadi pusat pembinaan dalam meningatkan ketrampilan berbahasa Inggris
b) Menjadi pusat informasi keilmiahan mahasiswa UNNES
c) Menjadi pusat pengkajian dan penelitian mahasiswa FIS UNNES dalam mengembangkan
ilmu pengetahuan
d) Menjadi wadah pembinaan potensi keilmiahan dan kreativitas mahasiswa FIS UNNES
e) Mengembangkan jiwa kewirausahaan dan pengabdian mahasiswa FIS UNNES berbasis
penelitian keilmuan.
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