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1. PENDAHULUAN SINGKAT 

Unit Kajian dan Penelitan selanjutnya disingkat UKP, merupakan salah satu unit 

yang saat ini berada  di dalam struktur kepengurusan HMI MPO Komfak 

Ekonomi UII periode 2013-2014. Secara singkat UKP memiliki tugas untuk 

menyediakan, menyelenggarakan dan membagikan hal-hal yang ranahnya 

bersifat intelektualitas dan sarat ilmu pengetahuan. Menyadari HMI sebagai 

salah satu basis intelektualitas dalam kacah organisasi kemahasiswaan, mau 

tidak mau HMI harus memiliki satu unit yang didukung oleh orang-orang yang 

dianggap memiliki kapasitas dan kompetensi yang layak dalam menjalankan 

tugas dan fungsi pokoknya.  Pentingnya sebuah unit yang bergerak dalam ranah 

berbasis ilmu pengetahuan ini membuat UKP menyadari bahwa  tugas yang 

dilakukannya cukup berat, maka dalam periode ini UKP membuat program-

program yang sebagian masih berasal dari program yang telah dilakukan periode 

sebelumnya serta membuat program tambahan dengan sedikit sentuhan 

terobosan –terobosan yang terukur. Dalam membuat program UKP 

mempertimbangkan  asas berkesinambungan, sharing data and knowledge, 



aktual, bermanfaat dan efektif. Secara keseluruhan, target awal dari UKP adalah 

membuat perbedaan yang positif sebelum, saat dan sesudah dalam diri kader 

ketika berada dilingkungan HMI. 

2. VISI dan MISI 

Dalam kepengurusan periode saat ini, UKP mengusung VISI dan MISI yang 

dirasa bisa untuk diwujudkan. VISI dan MISI nya sebagai berikut : 

VISI   

Sarat akan pengetahuan dalam berbicara, kritis  dan  solutif dalam berfikir serta 

bertanggung jawab dalam bertindak. 

 

MISI 

• Menciptakan lingkungan yang kondusif sebagai modal awal bagi kader 

untuk berkembang. 

• Menyediakan fasilitas dan sarana dalam proses berkembanganya kader. 

• Menyelenggarakan forum-forum yang berbasis pengembangan wacana 

kader. 

• Memberikan pandangan terhadap isu-isu yang sedang terjadi dengan 

basis penilaian yang jelas, kritis, solutif serta dapat dipertanggung 

jawabkan. 



• Mewujudkan kader yang memiliki pengusaan ilmu dan keterampilan 

melalui usaha yang sistematis. 
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4. PROGRAM 

KAJIAN REGULER 

Program ini bertujuan untuk mengasah pola pikir dan daya kritis kader dalam 

memahami suatu isu. Program ini menyajikan diskusi yang temanya berasal dari 

isu-isu kontemporer yang saat ini sedang terjadi, baik dalam skala nasional 

maupun internasional. Program ini juga menitikberatkan pada peran kader dalam 

menyajikan dan mempresentasikan isu-isu tersebut  dalam  diskusi dan sesi 

tanya jawab. Kemampuan kader dalam memahami isu tersebut akan diuji 

dihadapan kader dan pengurus  sehingga diharapkan adanya sharing knowledge 

antara kader dan pengurus. Program kajian regular diperuntukan khusus untuk 

internal komisariat dalam hal ini kader dan pengurus walaupun tidak menutup 



kemungkinan adanya pihak eksternal untuk terlibat. Program kajian regular 

sedikitnya akan dilaksanakan sebanyak 32x dalam satu periode kepengurusan. 

Note : Guna memastikan kajian regular selalu terlaksana, UKP akan menyusun 

dan memastikan pemateri kajian regular H-30 hari. Sehingga setiap minggunya 

sudah jelas siapa yang akan menjadi pemateri beserta topik diskusinya. 

 

KAJIAN KHUSUS 

Program ini hampir sama dengan kajian regular, bedanya hanya dititikberatkan 

pada peran pengurus dalam memahami dan mempresentasikan isu-isu 

kontemporer yang saat ini sedang terjadi. Dalam pelaksanaanya, Kajian khusus 

akan didukung dengan diterbitkanya jurnal eco-mi yang didesign sebagai 

pemantik diskusi dan sesi Tanya jawab.  Tak hanya itu, adanya jurnal eco-mi 

tersebut  juga digunakan untuk mengundang masyarakat umum untuk terlibat 

dalam kajian ini. Salah satu ciri kajian khusus adalah diselenggarankan terbuka 

untuk umum dan peran pengurus yang dominan. Program kajian khusus 

sedikitnya akan dilaksanakan sebanyak 32x dalam satu periode kepengurusan 

Note : Guna memastikan kajian khusus selalu terlaksana, UKP akan menyusun 

dan memastikan pemateri kajian khusus H-30 hari. Sehingga setiap minggunya 

sudah jelas siapa yang akan menjadi pemateri beserta topik diskusinya dan 

memudahkan redaksi jurnal eco-mi dalam menerbitkan jurnalnya. 



JURNAL ECO-MI 

Jurnal Eco-mi atau singkatan dari Economy Komisariat, merupakan jurnal yang 

berbentuk kertas selebaran A4 yang berisi topik-topik diskusi dalam kajian 

khusus. Jurnal Eco-mi juga menampung tulisan kader dan pengurus yang 

sekiranya berhubungan dengan kajian khusus. Jurnal Eco-mi diterbitkan satu kali 

dalam satu minggu. Tujuan akhir dari Jurnal Eco-mi adalah menjadi salah satu 

kekuatan HMI dalam menggalang dukungan publik dan mempengaruhi opini 

publik. Jurnal Eco-mi sedikitnya akan diterbitkan sebanyak 32x dalam satu 

periode kepengurusan 

Note : Anggaran untuk menerbitkan Jurnal Eco-mi berasal dari 50% dari UKP 

dan 50/% dari kader dan pengurus. Tulisan dari pemateri kajian khusus dan 

kader/pengurus paling lambat masuk pada hari Selasa. Karena Rabu dan Kamis 

digunakan untuk proses editing dan percetakan. Jum’at dibagikan dilingkungan 

kampus FE UII. 

 

PUSAT DATA DAN PENELITIAN  

Program Pusat Data dan Penelitian bertujuan untuk mengumpulkan data-data 

hardcopy maupun sofcopy seperti jurnal, e-book atau soal-soal ujian lalu 

dibagikan dalam bentuk digital melalui media blog dan social media. Untuk blog 

sendiri, UKP sendiri sudah menyediakan domain datacenterukp@wordpress.com 

mailto:datacenterukp@wordpress.com


sebagai blog Pusat Data Penelitian. Target awal dari program ini adalah 

terkumpulnya 100 jurnal ekonomi, 100 e-book dari berbagai disiplin ilmu dan 100 

soal ujian baik UTS maupun UAS dalam bentuk digital. Untuk blognya sendiri, 

ditargetkan adanya 1000 views dalam satu periode kepengurusan ini. Untuk 

penelitian, UKP akan melakukan penelitian baik dalam wilayah penelitian internal 

maupun eksternal. Topik penelitiannya akan ditentukan sendiri oleh UKP dan 

hasilnya akan disajikan sesuai dengan wilayah penelitiannya, Penelitian disini 

akan menggunakan instrument kuesioner, observasi dan wawancara. UKP juga 

akan memberikan pandangan-pandangan terhadap suatu isu yang nantinya bisa 

dijadikan acuan bagi HMI dalam menentukan sikapnya atas isu tersebut. UKP 

sedikitnya akan melakukan 5x penelitian dalam satu periode kepengurusan. 

Note : UKP akan menyediakan box penempatan soal-soal UTS dan UAS untuk 

dilakukan proses digitalisasi serta membuka akses untuk pengiriman jurnal dan 

ebook. Jurnal dan e-book bisa dikirim ke pdphmimpofeuii@gmail.com lalu 

melaporkan kepada pihak UKP untuk diposting di blog PDP. 

 

SEMINAR NASIONAL 

Program Seminar Nasional nantinya akan mengusung tema atau topik yang 

berkaitan dengan PEMILU 2014. Seminar Nasional rencananya akan dilakukan 

antara bulan November-Desember 2013 atau Februari-Maret 2014. 
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Note : Pertimbangan untuk melakukan Seminar Nasional pada bulan November 

dan Desember adalah banyaknya akses untuk mendapatkan dana hibah guna 

mengsukseskan seminar nasional ini, mengingat biasanya pada akhir tahun 

banyak institusi yang menghabiskan anggaran tahunannya. Untuk bulan Februari 

Maret 2014 pertimbangannya adalah waktu yang sangat sexy mengingat pemilu 

2014 sangat dekat dan berpotensi untuk menjelaskan kepada masyarakat sikap 

HMI berkenaan dengan Pemilu 2014. 

 

5. INDIKATOR PENILAIAN 

Salah satu terobosan yang dilakukan UKP adalah membuat sebuah indicator 

penilaian untuk menilai sejauh mana atau apa saja yang telah dicapai UKP 

dalam periode kepengurusan ini.Indikator penilaian ini juga bisa menjadi bahan 

evaluasi pengurus UKP. Indikator penilaian ini akan menggunakan metode 

kuesioner yang nantinya akan dibagikan kepada para kader. Harapannya kader 

akan memberikan penilaian se-objektif mungkin serta memberikan masukan-

masukan demi perbaikan dan kemajuan dari UKP sendiri. Kuesioner ini akan 

dilakukan minimal 2x dalam setahun dan  hasilnya akan dilaporkan didalam LPJ 

Kepengurusan. Di awal kepengurusan ini berjalan, UKP sendiri akan 

membagikan kuesioner untuk mengetahui minat dan bakat kader sehingga UKP 

bisa menentukan topik diskusi mana yang tepat untuk diskusikan. 



 

6. PENUTUP 

Mimpi besar selalu dimulai dengan langkah yang kecil. UKP dengan program-

programnya punya mimpi besar mewujudkan visi misi yang telah dicanangkan.. 

Salah satu kunci kesuksesan dalam program-program yang disusun UKP ini 

adalah kekuatan kader dalam pengurus dalam memainkan peran dan 

dukungannya. Layaknya seorang manusia yang tidak bisa bergerak sendirian, 

UKP juga sangat mengharapkan peran kader dan pengurus dalam setiap 

langkah yang diambil. Semoga apa yang dicita-citakan bisa terwujud demi 

perkembangan HMI. Sekali lagi, demi HMI.  

 

Mengutip dari HR. Bukhari-Muslim yang sangat shahih, Rasulullah 

sallallahu'alaihiwasallam bersabda : "Tidak boleh iri kecuali kepada dua orang : 

orang yang diberi Allah harta kemudian ia habiskan harta itu dalam hal kebaikan 

(infaq), dan orang yang diberi Allah hikmah(ilmu) kemudian ia mengamalkan dan 

mengajarkannya (kepada orang lain)." 

 

Sekian. 

 

 


