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PROFIL ORGANISASI 

Sejarah dan Perkembangan 

Kelompok Riset Mahasiswa (K-RISMA) adalah salah satu Lembaga Semi 

Otonom di Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Brawijaya yang bergerak dalam 

bidang riset dan penalaran. K-RISMA berdiri pada tanggal 12 Desember 2012 

(Anggaran Dasar K-RISMA tahun 2017 tentang Nama, Tempar dan Waktu). 

Namun, pembentukan K-RISMA telah dirumuskan setelah dibentuknya FILKOM 

pada 27 Oktober 2011, yang kala itu masih bernama Program Teknologi Informasi 

dan Ilmu Komputer atau PTIIK. K-RISMATIIK adalah julukan K-RISMA saat 

pertama kali terbentuk (K-RISMA, 2012). Pada 29 Januari 2015, terbitnya SK 

Rektor Universitas Brawijaya Nomor 49/2015 yang secara resmi mengubah PTIIK 

menjadi FILKOM (FILKOM UB, 2016), membuat K-RISMATIIK berganti 

menjadi K-RISMA FILKOM UB. 

K-RISMA memiliki dua tujuan yang menjadi dasar latar belakang 

pembentukannya (K-RISMA, 2012). Tujuan pertama, K-RISMA berperan dalam 

membantu mahasiswa yang memiliki ide dalam pembuatan teknologi, untuk dapat 

menuangkannya dalam bentuk tulisan. Tulisan merupakan salah satu faktor penting 

ketika mahasiswa hendak mengikutsertakan ide, karya, atau pun teknologi yang 

mereka buat kedalam suatu kompetisi. Menulis merupakan kecerdasan tersendiri 

yang sangat diperlukan oleh mahasiswa. Tujuan kedua, K-RISMA berperan sebagai 

wadah yang berfungsi sebagai penampung dan pendistribusi informasi kompetisi. 

Oleh karena itu, K-RISMA terbentuk demi terus membangkitkan jiwa kepenulisan, 

kerisetan, dan prestasi Mahasiswa FILKOM. 

K-RISMA tidak hanya berusaha untuk menghidupkan suasana keilmiahan di 

lingkup FILKOM saja. Hal ini terwujud  dengan bergabungnya K-RISMA dalam 

Lingkar Riset Universitas Brawijaya yang beranggotakan lembaga-lembaga riset di 

Universitas Brawijaya, baik di tingkat fakultas maupun universitas. Lingkar Riset 

berperan untuk saling berbagi ilmu bagi mahasiswa sesuai bidangnya, serta sebagai 

sarana mempermudah kerja sama antar lembaga riset di Universitas Brawijaya. 
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Lambang Organisasi 

Lambang organisasi berfungsi sebagai identitas visual organisasi yang 

digunakan untuk mengenalkan organisasi pada khalayak umum. Berdasarkan 

fungsinya, lambang K-RISMA terdiri dari (Anggaran Rumah Tangga K-RISMA 

tahun 2017 tentang Lambang) :  

a. Lambang untuk surat: 

 

 

Gambar 1. Lambang untuk Surat 

b. Lambang untuk selain surat: 

 

 

Gambar 2. Lambang untuk Selain Surat 

 

Filosofi dari lambang K-RISMA adalah 

Kotak : processor yang menggambarkan 

solid/sinergi 

Gear yang saling rapat   : sinergi 

Tiga buah gear : Keilmuan , Kemasyarakatan, dan 

Keberlanjutan. 

Pin konektor berjumlah 7 tiap sisinya : Jumlah karakter singkatan nama 

lembaga. 

Pin konektor      : Pihak-pihak yang mendukung. 
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Visi, Misi dan Tujuan 

Berdasarkan Pasal 6 Anggaran Dasar K-RISMA tahun 2017, K-RISMA 

memiliki tujuan untuk  mengembangkan potensi mahasiswa dalam hal keilmiahan 

serta penalaran disiplin IT guna menumbuhkan  sikap keterbukaan, demokratis, 

ilmiah, kompetitif, dan kritis para anggotanya dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Disamping itu, K-RISMA juga berperan menjadi 

stimulus lingkungan FILKOM yang kompetitif, inovatif, dan siap bersaing dalam 

industri IT.  Untuk mencapai tujuan tersebut, maka setiap periode memiliki visi dan 

misi tersendiri sesuai dengan keadaan organisasi pada saat mereka menjabat. Pada 

periode ke-enam tahun 2018/2019, Pengurus K-RISMA memiliki visi dan misi 

sebagai berikut :  

Kabinet Progresif 

Visi 

Menjadikan K-RISMA sebagai lembaga riset yang lebih kredibel di Fakultas Ilmu 

Komputer Universitas Brawijaya serta meningkatkan solidaritas antar anggota 

Misi 

a. EDUKATIF : Meningkatkan intensitas dan kualitas kegiatan pembelajaran 

seperti pemberian materi, pelatihan, diskusi, dan belajar bersama.  

b. INOVATIF : Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anggota melalui 

peningkatan produktivitas karya tulis ilmiah dan produk berbasis teknologi 

informasi  

c. PRESTATIF : Meningkatakan prestasi anggota melalui peran serta pada 

kompetisi-kompetisi tingkat regional, nasional, maupun internasional 

d. SINERGIS : Menjalin silaturahmi dan kerja sama antar lembaga baik 

dilingkungan Universitas Brawijaya mau pun pihak di luar kampus 

e. SOLID : Meningkatkan eksistensi K-RISMA melalui kaderisasi yang optimal 

serta menjaga solidaritas dan rasa kekeluargaan antar anggota 

f. MANDIRI : Meningkatkan kemandirian organisasi dalam pendanaan program 

kerja yang mendukung arah gerak K-RISMA 

Prinsip 

Prinsip K-RISMA tertuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) K-

RISMA. Untuk mencapai tujuan K-RISMA maka setiap kebijakan atau program 

yang dilaksanakan hendaknya didasarkan atas prinsip-prinsip (Garis-Garis Besar 

Haluan Kerja K-RISMA tahun 2017 tentang Prinsip): 
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a. Prinsip Tujuan 

Ialah bahwa segala usaha dan program senantiasa mengacu pada pencapaian 

tujuan K-RISMA yaitu mengembangkan potensi mahasiswa dalam hal 

keilmiahan serta penalaran disiplin IT guna menumbuhkan  sikap 

keterbukaan, demokratis, ilmiah, kompetitif, dan kritis para anggotanya 

dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan tekonologi. 

b. Prinsip Kekaderan 

Ialah segala kegiatan yang dilakukan merupakan pencerminan dari arena 

didik diri dalam mempersiapkan dan melatih kader-kader yang terlatih dan 

berkualitas yang diproyeksikan sebagai kader pimpian bagi lembaga, 

bangsa, dan negara. 

c. Prinsip Kebersamaan 

Ialah bahwa segala berntuk program dan pemilihan kebijakan K-RISMA 

merupakan hasil kehendak dan orientasi cita-cita seluruh bagian K-RISMA. 

Kolektivitas dan kolegialitas adalah watak lembaga untuk mencapai tujuan 

bersama dalam model “tim kerja” dan “kerja tim” bagi program kerja 

lembaga. 

d. Prinsip Kesinambungan  

Ialah bahwa kegiatan-kegiatan K-RISMA dalam setiap struktur pimpinan 

senantiasa memperhatikan kebutuhan jangka panjang dan kesinambungan 

lembaga. 

e. Prinsip Progresivitas 

Ialah bahwa segala bentuk program, kegiatan, maupun pilihan kebijakan K-

RISMA, senantiasa diambil segala usaha K-RISMA kearah yang lebih baik, 

lebih progresif, bagi lembaga, bangsa, dan negara. 

Tagline 

Pengurus K-RISMA periode 2018/2019 memiliki nama kabinet yang disebut 

Kabinet Progresif. Tagline merupakan salah satu cara mem-branding program 

kerja, produk, dan kegiatan yang dilakukan K-RISMA kepada khalayak umum, 

khususnya mahasiswa dilingkup Universitas Brawijaya. Tagline K-RISMA juga 

menunjukkan misi yang diusung pada periode 2018/2019. Adapun beberapa tagline 

yang diusung Kabinet Progresif adalah : 

1. #SatuLogikaKreasikanDunia 

Merupakan jargon K-RISMA. Membakar semangat para anggota untuk 

selalu berkreasi dan berinovasi 

2. #KaryaKolaborasiPrestatif 

Jargon yang diusung untuk mem-branding keilmuan K-RISMA. Dimana 

jargon ini untuk dipublikasikan sewaktu terdapat info lomba, prestasi, dan 

hal-hal berbau keilmuan. Karya : Produk dari kreasi dan inovasi, kolaborasi 

: Cara atau proses mewujudkannya, Prestatif : Tujuan dan sifat karya yang 

dihasilkan 

3. #ProgresifEdukatif 

Merupakan jargon kabinet yang diusung oleh Divisi Penelitian dan 

Pengembangan. 
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4. #ProgresifInovatif 

Merupakan jargon kabinet yang diusung oleh Divisi Penelitian dan 

Pengembangan serta Divisi Implementasi dan Kompetisi 

5. #ProgresifPrestatif 

Merupakan jargon kabinet yang diusung oleh Divisi Implementasi dan 

Kompetisi 

6. #ProgresifSinergis 

Merupakan jargon kabinet yang diusung oleh Divisi Hubungan 

Masyarakat 

7. #ProgresifSolid 

Merupakan jargon kabinet yang diusung oleh Divisi Pengembangan 

Sumber Daya Manusia 

8. #ProgresifMandiri 

Merupakan jargon kabinet yang diusung oleh Divisi Kewirausahaan 

 

Struktur Organisasi 

Struktur organisasi menggambarkan visualisasi pembagian kerja pengurus K-

RISMA berdasarkan divisi. Pada GBHK K-RISMA, divisi yang wajib ada di K-

RISMA adalah divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM), Hubungan 

Masyarakat (HUMAS), dan divisi Penelitian dan Pengembangan (LITBANG). 

Namun, tidak menutup kemungkinan untuk dibentuknya divisi baru yang 

menunjang visi dan misi pada periode tertentu. Pada periode 2018/2019, K-RISMA 

memiliki struktur organisasi sebagai berikut :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Struktur Organisasi 
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KEPENGURUSAN DAN DIVISI 

Badan Pengurus Harian 

Badan Pengurus Harian terdiri pengurus inti, ketua divisi, dan wakil ketua 

divisi. Susunan kepengurusan K-RISMA 2018/2019 adalah sebagai berikut : 

Ketua Umum : Dedin Anike Putra 

Teknik Informatika - 2015 

Wakil Ketua Umum : Fitri Febriyani 

Teknik Informatika - 2015 

Sekretaris 

Sekretaris 1 : Desy Diandra Bestari 

Teknik Informatika - 2015 

Sekretaris 2 : Dini Rahmatika Adi 

Sistem Informasi - 2016 

Bendahara 

Bendahara 1 : Frisma Yessi Nabella  

Teknik Informatika - 2015 

Bendahara 2 : Azifatul Istna Hanifah 

Sistem Informasi - 2016 

Penelitian dan Pengembangan 

Ketua Divisi : Diva Fardiana Risa 

Teknik Informatika - 2016 

Wakil Ketua Divisi : Dwi Retno Ningrum 

Teknologi Informasi - 2016 

Implementasi dan Kompetisi 

Ketua Divisi : Nelli Nur Rahma  

Teknik Informatika - 2015 

Wakil Ketua Divisi : Roisul Setiawan  

Teknologi Informasi - 2016 

Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Ketua Divisi : M. Imron Maulana 

Teknik Informatika - 2015 

Wakil Ketua Divisi : Arjun Nurdiansyah 

Teknik Informatika - 2015 

Hubungan Masyarakat 

Ketua Divisi : Tria Melia M.S 

Teknik Informatika - 2015 

Wakadiv HUMAS KOMINFO : Ananda Putra Alfa Robby 

Teknik Informatika - 2016 

Wakadiv HUMAS MEDKRAF : Bella Karina Sari 

Sistem Informasi - 2016 

Kewirausahaan 
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Ketua Divisi : Devano Mirza Nugroho 

Teknik Informatika - 2015 

Wakil Ketua Divisi : Salsabila Ahtika Ramadhani 

Teknik Informatika - 2015 

Tabel 1. Pengurus Harian K-RISMA 2018/2019 

Pengurus Inti 

Pengurus inti adalah pengurus harian yang tidak tergabung dalam divisi yang 

terdiri dari ketua dan wakil ketua umum, sekretaris, serta bendahara. Pengurus Inti 

memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut : 

Ketua Umum 

1. Merencanakan arah gerak dan tujuan kepengurusan sesuai GBHK K-

RISMA 

2. Memberikan instruksi dan arahan kepada pengurus harian dalam 

menjalankan program kerja serta kegiatan divisi agar sesuai dengan visi 

dan misi K-RISMA 

3. Bertanggung jawab atas segala program kerja dan kegiatan yang dilakukan 

organisasi 

4. Membuat dan mengesahkan segala macam kebijakan yang berhubungan 

dengan organisasi 

5. Mengoptimalkan fungsi dan peran wakil ketua umum melalui kolaborasi 

demi tercapainya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan organisasi 

Wakil Ketua Umum 

1. Memberi saran dan masukan kepada ketua umum dalam mengambil 

kebijakan dalam organisasi 

2. Mengawasi dan Mengkoordinasikan program kerja organisasi dan 

mempertanggungjawabkannya kepada ketua umum  

3. Menggantikan ketua umum dalam mewakili organisasi atau mengambil 

kebijakan bila ketua umum berhalangan 

Sekretaris 

1. Bertanggung jawab dalam hal administrasi dan kearsipan organisasi 

2. Membantu menyusun dan menyelesaikan Proposal ataupun LPJ program 

kerja K-RISMA 

3. Memilki tanggung jawab untuk membantu ketua dalam hal teknis yang 

berkaitan dengan  surat-menyurat, notulensi, pendataan inventaris, absensi, 

dan penilaian anggota 

Selain tugas dan wewenang, sekretaris juga memiliki program kerja. Program 

kerja sekretaris adalah sebagai berikut :  
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No Nama Proker Deskripsi Pekerjaan 

1 Kelas Kesekretariatan Mengadakan pelatihan kesekretariatan 

bagi seluruh anggota K-RISMA 

2 Sertifikat Anggota Membuat sertifikat organisasi sebagai 

bentuk penghargaan bagi anggota 

3 Administrasi Persuratan Membuat dan mengarsipkan seluruh 

surat masuk dan keluar 

4 Administrasi LPJ dan 

Proposal 

Membantu menyusun LPJ atau 

proposal kegiatan 

5 Master Arsip Manajemen seluruh arsip yang ada di 

K-RISMA 

6 NIO Membuat Nomor Induk Organisasi 

bagi seluruh anggota 

 

 

Bendahara  

1. Memanajemen dana pemasukan dan pengeluaran organisasi 

2. Mebuat laporan keuangan dan mempertanggungjawabkan segala macam 

masalah keuangan organisasi kepada ketua umum 

3. Mengatur kebijakan pemasukan organisasi yang bersumber dari non-

kewirausahaan 

Selain tugas dan wewenang, bendahara juga memiliki program kerja. Program kerja 

bendahara adalah sebagai berikut :  

No Nama Proker Deskripsi Pekerjaan 

1 Pengadaan Inventaris Menyalurkan uang kas K-RISMA 

melalui pembelian 

peralatan/perlengkapan yang berguna 

bagi organisasi 

2 Iuran Pengurus Menambah uang kas dari iuran pengurus 

3 Laporan Bulanan Melaporkan keadaan keuangan bulanan 

kepada seluruh pengurus K-RISMA 

4 Permintaan Dana Pemberian dana kepada anggota  
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Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) 

Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) adalah divisi yang 

diarahkan pada kaderisasi mahasiswa secara menyeluruh khususnya anggota dan 

pengurus K-RISMA (Garis-Garis Besar Haluan Kerja K-RISMA tahun 2017 

tentang Sasaran Kebijakan). PSDM bertanggung jawab untuk menjaga serta 

meningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan antar anggota melalui program 

kerja dan jobdesk yang dijalankannya. 

a) Tugas dan Wewenang. PSDM 

 Membuat, memonitoring dan menerapkan strategi kaderisasi dalam 

organisasi 

 Menjaga kondusivitas organisasi demi kelancaran berjalannya program 

kerja organisasi 

 Miningkatkan solidaritas dan rasa kekeluargaan antar anggota 

 Melakukan kolaborasi dengan lembaga ditingkat fakultas dalam hal 

pengembangan SDM 

b) Program Kerja PSDM 

No Nama Proker Deskripsi Pekerjaan 

1 DIKLAT K-RISMA VI Mengenalkan K-RISMA kepada 

anggota baru serta memberikan 

pendidikan dan pelatihan dasar tentang 

keorganisasian 

2 Diesnatalies K-RISMA VI Mengadakan perayaan untuk 

memperingati hari jadi K-RISMA 

3 Penjadwalan Anggota Menjadwalkan anggota dalam kegiatan 

rutin yang dihadiri anggota K-RISMA 

4 Pantau Anggota Membagi staff untuk memantau 

keaktifan seluruh anggota K-RISMA.  

5 Upgrading K-RISMA Upgrading merupakan kegiatan yang 

dilakukan untuk meningkatkan 

kepedulian dan solidaritas antar anggota 

K-RISMA.  

7 Sidang Umum Anggota Mengagendakan dan memfasilitasi 

terselenggaranya sidang umum 

anggota. 

8 Rapat Besar Rapat besar adalah rapat untuk seluruh 

pengurus K-RISMA dalam 

menyampaiakan progress dan kendala 

masing-masing divisi 

9 Upgrading Divisi Upgrading divisi dilakukan untuk 

mempererat solidaritas dalam satu 

divisi. 
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Divisi Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) 

Divisi Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) adalah divisi yang 

diarahkan untuk mewadahi dan memfasilitasi kegiatan penalaran, penelitian, 

pengembangan, dan bertanggung jawab atas kegiatan keilmiahan di lingkup 

Fakultas Ilmu Komputer khususnya K-RISMA (Garis-Garis Besar Haluan Kerja K-

RISMA tahun 2017 tentang Sasaran Kebijakan). Divisi ini bertugas 

menginisialisasi kegiatan pembelajaran dan memberikan edukasi kepada anggota 

mengenai riset, penalaran, dan karya ilmiah. LITBANG berperan dalam penyaluran 

minat riset anggota sesuai keminatannya. Divisi ini juga berkolaborasi dengan 

divisi IMKOM untuk mewujudkan misi kedua, yaitu INOVATIF. 

a) Tugas dan Wewenang LITBANG 

 Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anggota dibidang riset dan 

penalaran 

 Menentukan pengetahuan atau kemampuan minimal yang didapatkan 

anggota selama satu periode 

 Menghidupkan suasana riset dan keilmiahan di lingkup Fakultas Ilmu 

Komputer khususnya K-RISMA 

 Melakukan kolaborasi dengan lembaga keilmuan sebagai sarana 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan anggota 

b) Program Kerja LITBANG 

No Nama Proker Deskripsi Pekerjaan 

1 MIMBAR (Masa Ilmiah 

Mahasiswa Baru) 

Memberikan pendidikan dan pelatihan 

bagi mahasiswa baru tentang PKM. 

2 REMAKT (Rangkaian 

Pembinaan dan Pendidikan 

Anggota) 

- Menyusun rangkaian kegiatan 

untuk pemberian materi 

pendidikan, pelatihan, serta 

kompetisi mengenai riset dan 

penalaran bagi anggota 

3 Modul Pembelajaran 

Anggota 

- Menyusun kurikulum dan modul 

pembelajaran bagi anggota K-

RISMA 
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4 Tim Riset - Melakukan Inkubasi pembentukan 

tim riset berdasarkan 

jurusan/keminatan kuliah atau pun 

bidang yang ingin digeluti anggota 

- Mendampingi dan monitoring 

kegiatan tim riset  

5 Review Jurnal Mengoreksi jurnal yang dikumpulkan 

oleh anggota K-RISMA 

6 Pendataan Anggota Melakukan pendataan tentang minat 

anggota sebagai dasar acuan kegiatan 

diskusi, belajar bersama mau pun 

mengikuti tim riset. 

7 Upgrading Divisi Upgrading divisi dilakukan untuk 

mempererat solidaritas dalam satu 

divisi. 

 

Divisi Implementasi dan Komperisi (IMKOM) 

Divisi Implementasi dan Kompetisi (IMKOM) adalah divisi yang diarahkan 

untuk menginisialisasi, mewadahi, dan menyusun strategi untuk meningkatkan 

prestasi anggota K-RISMA melalui peran serta pada kompetisi baik di tingkat 

regional, nasional, mau pun internasional. IMKOM pada mulanya menjadi satu 

dengan Divisi Penelitian dan Pengembangan (LITBANG) yaitu bidang 

perlombaan. Namun, untuk lebih memfokuskan arah gerak K-RISMA dalam 

meningkatkan prestasi anggotanya maka bidang perlombaan pada periode keenam 

diganti menjadi divisi IMKOM. Implementasi pada divisi IMKOM lebih diarahkan 

untuk menerapkan secara langsung ilmu yang dimiliki oleh anggota K-RISMA 

dalam berbagai kompetisi mau pun program-program yang terjun langsung ke 

masyarakat. Implementasi ini beranggapan bahwa anggota telah memiliki cukup 

materi dan skill untuk menerapkannya. 

a) Tugas dan Wewenang IMKOM 

 Meningkatkan prestasi anggota melalui peran serta pada kompetisi baik 

tingkat regional, nasional, maupun internasional 

 Melakukan inkubasi bagi anggota yang sedang mengikuti perlombaan 

 Menciptakan suasana kompetitif dan prestatif di lingkup Fakultas Ilmu 

Komputer khususnya K-RISMA 

 Melakukan kolaborasi dengan lembaga keilmuan sebagai sarana 

meningkatkan prestasi anggota 
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b) Program Kerja IMKOM 

No Nama Proker Deskripsi Pekerjaan 

1 LKTI Mengadakan lomba LKTI 

2 Workshop PKM DIKTI Mengadakan Workshop PKM bagi tim 

yang lolos pendanaan 

3 K-RISMA Star - Menginkubasi dan menetapkan 

lomba wajib yang harus diikuti 

bagi seluruh anggota sesuai dengan 

ketetapan pengurus. 

- Menginkubasi anggota yang 

mengikuti lomba diluar lomba 

wajib 

- Menetapkan target prestasi 

4 Info Lomba Memberikan Informasi lomba terbaru 

yang bisa diikuti anggota 

5 Arsip Penghargaan dan 

Prestasi 

Melakukan pendataan bagi anggota 

telah mendapatkan penghargaan atau 

pun prestasi 

6 Proyek Bersama Melakukan kolaborasi dengan lembaga 

lain untuk mengadakan proyek bersama 

7 Upgrading Divisi Upgrading divisi dilakukan untuk 

mempererat solidaritas dalam satu 

divisi. 

 

Divisi Hubungan Masyarakat (HUMAS) 

Divisi Hubungan Masyarakat (HUMAS) adalah divisi yang diarahkan pada 

kemampuan organisasi untuk membangun jaringan antar lembaga dan/atau 

birokrasi di Fakultas dan Universitas (Garis-Garis Besar Haluan Kerja K-RISMA 

tahun 2017 tentang Sasaran Kebijakan). HUMAS memiliki peran dalam 

mewujudkan K-RISMA periode keenam sesuai misi yang dibawa Ketua Umum K-

RISMA pada poin keempat, yaitu SINERGIS.  Dalam menjalankan program 

kerjanya. Divisi ini dibagi menjadi dua bidang yang masing-masing dipimpin oleh 

wakil ketua divisi. Dua bidang tersebut diantaranya : 

 Bidang Komunikasi dan Informasi (KOMINFO) 

Bidang Komunikasi dan Informasi mempunyai peran untuk mendukung 

program kerja HUMAS yang berkaitan dengan menjaga silaturahmi 

antar lembaga, birokrat, alumni, dan pihak lain di luar K-RISMA. 

 Bidang Media dan Kreatif (MEDKRAF) 

Bidang Media dan Kreatif mempunyai peran untuk mendukung program 

kerja HUMAS yang berkaitan dengan pengelolaan akun resmi, 

pembuatan konten publikasi, media partner, desain dan dokumentasi 
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a) Tugas dan Wewenang HUMAS 

 Pusat komunikasi dan informasi K-RISMA 

 Mempublikasikan program kerja dan informasi penting baik tentang K-

RISMA mau pun hal lain 

 Membangun jaringan antar lembaga dan/atau birokrasi di Fakultas dan 

Universitas 

 Membangun citra dan reputasi K-RISMA baik dilingkup fakultas, 

universitas, mau pun diluar kampus 

b) Program Kerja HUMAS 

No Nama Proker Deskripsi Pekerjaan 

1 Seminar dan CC FILKOM 

Road To PIMNAS 2019 

 

Mengadakan sosialisasi tentang PKM 

di lungkup FILKOM 

2 Studi Banding Mengadakan studi banding baik ke 

industri maupun lembaga penelitian 

3 INFOMAKS (Informasi 

Maksimal) 

- Melakukan perawatan media online 

organisasi 

- Melakukan publikasi kegiatan K-

RISMA 

- Membuat konten publikasi 

- Membuat timeline publikasi media 

sosial 

- Menerima dan menyebarkan 

informasi dari pihak luar ke seluruh 

anggota K-RISMA (bisa sebagai 

media partner) 

4 Arsip Dokumentasi Memanajemen arsip dokumentasi 

kegiatan yang dilakukan K-RISMA 

selama satu periode 

5 Video Akhir Tahun Membuat video akhir tahun yang berisi 

seluruh dokumentasi kegiatan terbaik 

K-RISMA selama satu periode 

6 Design House Menerima dan membuat segala macam 

design yang diperlukan organisasi 
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7 K-RISMA RAMAH - Menerima dan mengantar surat 

- Menghadiri undangan dari lembaga 

lain 

- Membantu anggota atau pun 

pengurus untuk berkomunikasi 

dengan pihak luar 

8 KURAMA (Kunjungan 

Ramah Tamah) 

Mengadakan kunjungan lembaga baik 

di lingkup fakultas maupun universitas 

9 Open House K-RISMA Mengenalkan K-RISMA di Fakultas 

Ilmu Komputer 

10 Upgrading Divisi Upgrading divisi dilakukan untuk 

mempererat solidaritas dalam satu 

divisi. 

 

Divisi Kewirausahaan (KWU) 

Divisi Kwirausahaan (KWU) adalah divisi salah satu divisi baru di K-

RISMA. Divisi ini berperan aktif dalam mendukung kegiatan kewirausahaan untuk 

mendukung arah gerak K-RISMA. Divisi ini diharapkan dapat mewujudkan 

kemandirian K-RISMA dalam pendanaan kegiatan dan menjalankan program 

kerjanya.  

a) Tugas dan Wewenang KWU 

 Mengadakan kegiatan kewirausahaan untuk menambah pemasukan 

organisasi 

 Menginisalisasi kegiatan kewirausahaan bagi anggota K-RISMA 

 Manajemen keuntungan kegiatan kewirausahaan untuk disalurkan kepada 

hal yang bermanfaat 

 Melakukan kolaborasi dengan lembaga lain  sebagai sarana meningkatkan 

kemampuan organisasi dalam hal kewirausahaan 

 

b) Program Kerja KWU 

No Nama Proker Deskripsi Pekerjaan 

1 K-RISMA NextGen Mengadakan kegiatan perpisahan bagi 

pengurus K-RISMA 2018-2019 

2 Start-up K-RISMA Menginisialisasi kegiatan 

kewirausahaan yang dilakukan oleh 

anggota 
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3 K-RISMA Bisnis - Membuat rencana bisnis organisasi 

- Menetapkan target keuntungan 

bulanan 

- Melakukan kegiatan 

kewirausaahaan untuk mencapai 

target bulanan 

4 Upgrading Divisi Upgrading divisi dilakukan untuk 

mempererat solidaritas dalam satu 

divisi. 
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