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BAB V 

PENUTUP 

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkah hasil penulisan yang dilakukan di Fakultas Ilmu sosial 

menunjukan bahwa Himpunan Mahasiswa Jurusan merupakan suatu yang menjadi 

eksistensi bagi setiap jurusan. Berbagai dampak negative dan positif di tunjukan dari 

8 subjek penulisan terbukti diantaranya telah mengungkapkan adanya pelanggaran. 

Maka dari itu penulis mengambil beberapa kesimpulan yakni: 

1. Hasil penulisan ini menunjukan Tujuan di bentuknya organisasi Himpunan 

Mahasiswa jurusan sebagai wadah untuk jurusan menyampaikan informasi 

kepada mahasiswanya juga dapat menyampaikan apa yang ingin diketahui 

mahasiswa mengenai informasi yang berada di jurusan. Begitu juga untuk 

menjadi seorang ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan tentunya harus 

memiliki beberapa keriteria baik sesuai dengan ketentuan yang sudah di 

tentukan oleh jurusan. Sistem pemilihan HMJ di setiap jurusan berbeda-beda, 

tetap menjadikan sistem demokrasi menjadi suatu cara yang ampuh untuk 

menentukan siapakah yang terbaik untuk memimpin organisasi. 

2. Berdasarkan hasil penulisan bahwa yang melatar belakangi terbentuknya 

HMJ Fakultas Ilmu Sosial Unimed adalah karena adanya kebutuhan dari 

jurusan itu sendiri. Hal tersebut dikarenakan jurusan ingin HMJ dapat 

membantu menjalankan program-program jurusan yang belum dapat 
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terlaksana dengan maksimal. Jurusan membutuhkan sosok yang dapat 

menyalurkan berbagai informasi kepada mahasiswa dan mahasiswa kepada 

jurusan, agar dapat tercapainya suatu visi dan misi jurusan untuk 

meningkatkan mutu dan kualitas jurusan itu sendiri. 

3. Berbicara mengenai fungsi HMJ sebagai organisasi jurusan di Fakultas 

Ilmu Sosial tidak terlepas dari tujuan di bentuknya HMJ itu sendiri. Sesuai 

dengan AD/ART dari Fakultas, HMJ di setiap jurusan sudah menjalankan 

kewajibannya dengan baik sesuai dengan porsinya dan hal yang menjadi ciri 

khas dari jurusan itu sendiri. Sebagai merencanakan kegiatan extrakulikuler 

dan terdapat beberapa program-program kerja yang berunsurkan positif sudah 

terlaksana dengan baik itu semua semata-mata untuk menaikkan kualitas 

jurusan. Kegiatan setiap jurusan bukan berjalan dengan mudah, tentunya 

hasrus mendapat dukungan dari pihak-pihak yang terkait di dalamnya. 

Dukungan materi pun turut serta dalam kelancaran setiap kegiatan, untungnya 

para anggota HMJ dapat memanfaatkan setiap potensi yang ada seperti 

memanfaatkan proposal kepada setiap instansi yang di tuju, meminta bantuak 

materi kepada dosen, dan merogo kocek pribadi dari setiap mahasiswa sebagai 

anggota mutlak HMJ. 

4. Eksistensi HMJ sebagai organisasi internal Fakultas Ilmu Sosial merupakan 

suatu hal yang melatarbelakangi apakah jurusan tersebut dipandang positif 

dan negatif. Tentunya HMJ sudah melakukan pelanggaran yang dapat 

membuat citra yang buruk bagi jurusan itu sendiri. Bebrapa pelanggaran yang 
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di dapatkan penulis dari informan merupakan pelanggaran yang sama perihal 

melaksanakan inagurasi yang dinilai merupakan tindakan kekerasan kepada 

mahasiswa baru, kegiatan tersebut sudah diilegalkan oleh universitas, tetapi 

tetap masi dilaksanakan oleh pihak terkait. Beberapa juga melakukan 

pelanggaran pribadi oleh mahasiswa untuk menjatuhkan nama baik jurusan di 

mata universitas. Pelanggaran yang dilakukan tentunya memiliki alasan yang 

jelas hingga dapat terjadi dan sebagian jurusan mendapat predikat yang buruk 

bagi universitas nya sendiri. Hal tersebut menyebabkan kerugian bagi 

mahasiswanya sendiri sebagai anggota HMJ. 

5.2 SARAN 

1. Setiap kandidat yang akan mencalonkan sebagai pengurus HMJ harusnya 

berbenah diri dan menyiapkan diri dengan matang agar dapa memimpin 

organisasi dengan baik, serta berkomitmen dan benar-benar menjalankan 

tugasnya ketika sudah menjadi pengurus. Dengan demikian, dapat menjadi 

contoh agar generasi selanjutnya dapat berintegritas dalam mengerjakan 

program yang direncanakan. 

2. Setiap anggota yang bernaung dalam HMJ harusnya saling mendukung 

program yang dilaksanakan HMJ agar dapat mengembangkan eksistensi dari 

Jurusan. Dengan berkembangnya eksistensi dari HMJ, maka dapat 

meningkatkan akreditas Jurusan. 
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3. Setiap Unit yang terkait terdapat di Fakultas Ilmu Sosial agar saling 

memperhatikan kinerja dari pengurus HMJ serta dapat memberikan kritik dan 

saran agar fungsi dari HMJ tidak menyimpang dari tujuan utama didirikannya 

HMJ. 

 


