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HUMAS

1. Company Visit
Kegiatan yang berbentuk sebuah kunjungan ke perusahaan ini bertujuan untuk menambah
wawasan mahasiswa MBTI mengenai sedikit sejarah perjalanan sebuah perusahaan, tempat bekerja,
suasana bekerja.
2. MBTI Connection
Sebuah kegiatan kumpul bersama yang dikemas dalam bentuk talkshow, berbincang – bincang,
ngopi bareng alumni dengan mahasiswa aktif yang bertujuan untuk perkenalan yang mengawali
sebuah hubungan baik yang akan membuahkan hasil terbangunnya relasi kerja MBTI.
3. Studi Banding
Menerima kunjungan atau mengunjungi sebuah universitas khususnya himpunan jurusan
manajemennya, kemudian saling berbagi mengenai keunggulan yang dapat di pelajari oleh masing –
masing himpunan untuk menjadi bahan pembaharuan di masa yang akan datang.
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KEWIRAUSAHAAN

1. Business EXPO
Business Expo (matakuliah kewirausahaan) direncanakan akan jalan diakhir April bersamaan
dengan selesainya matakuliah kewirausahaan 2. Acaranya akan melakukan banyak diskusi serta kerja
sama dengan fakultas (terutama coordinator mata kuliah kewirausahaan 2) dan seluruh mahasiswa
yang mengambil matakuliah kewirausahaan. Acara ini dilakukan seharian (10.00 – 17.00) dimana
akan display setiap team yang terpilih untuk berjualan, diusahakan dilaksanakan pada saat weekend di
area kampus/dekat gedung 10 lantai.
2. Pemesanan Jahim & Slayer HMBTI
Mulai pendataan diawal mulai kaderisasi, diusahakan sebelumnya sudah mendapatkan data kasar
berapa quantity dimasing-masing size dan berapa jumlahnya dari setiap kelas. Di tengah-tengah
rangkaian kaderisasi akan ada open order untuk yang angkatan 2016 keatas (anghim) tetapi belum
memiliki jaket himpunan. Pemesanan diperkirakan mulai bulan November (menyesuaikan dengan
selesainya kader saat penjaketan). Selain itu, kami rencananya akan meninjau vendor yang bias
membuat jaket dengan kualitas bagus dan harga murah.
3. Inkubasi bisnis (HMBTI Business Forum)
Konten acaranya seperti, diskusi/sharing tentang bisnis/kewirausahaan, yang pembicaranya adalah
mahasiswa HMBTI, dosen, atau narasumber yang punya bisnis yang dilakukan sebulan sekali. Selain
itu acaranya juga akan ada kelas bikin craft/apapun yang bisa dijadikan sebuah ide bisnis, atau juga
bisa langsung mendatangi perusahaan atau toko yang ada di Bandung. Value yang ingin didapat dari
acara ini adalah mahsiswa MBTI mendapatkan ilmu kewirausahaan serta langsung melakukan
kemampuan yang dia punya/prakteknya. Acara ini akan ada seleksi/wawancara jadi yang ikut
sementara ini terfilter dulu. Acara ini rencananya akan dilaksanakan mulai bulan April, tapi presiapan
kita mulai dari bulan Maret sehingga pendaftaran/registrasi akan mulai di akhir – akhir Maret.
4. KTA (kartu tanda anggota)
masih on progress, rencananya akan diberdayakan untuk anak 2014 – 2016. KTA ini berfungsi
untuk bisa dapat diskon ditempat-tempat yang kerjasama dengan HMBTI, KTA juga berfungsi
sebagai identitas mahasiswa apabila ikut acara-acara seperti Company Visit dan Oprec acara HMBTI.
Diusahakan agustus sudah ready.
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5. Sales
Salah satu yang memberikan pemasukan di HMBTI, yang akan dijual adalah goods yang banyak
logo dengan desain HMBTI. Kalau bisa kerjasama dengan bisnis yang dimiliki anak-anak HMBTI
dan untuk urusan desainnya pun, memanfaatkan kemampuan yang anak MBTI miliki dalam hal
desain. Sales ini harus mulai secepatnya, kalau bias mulai bulan Februari setelah Oprec.
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ORSENBUD

1. MBTI CHAMP 2017
Target waktu terlaksana pada bulan september / minggu pertama oktober 2017. Program kerja
(proker) ini merupakan salah satu kegiatan internal untuk seluruh mahasiswa/I mbti 3 angkatan
termuda untuk menyalurkan minat bakat dan kemampuan dalam bidang olahraga dan akan dibuat
ajang kompetisi. Adapun output tujuan dari kegiatan ini , kami mencari, mengumpulkan dan
mengembangkan potensi mahasiswa/I yang berbakat dibidang olahraga tertentu untuk bisa kami
ikutkan dalam ajang kompetisi lebih besar baik yang ada di telkom maupun seputar universitas seindonesia.
2. MBTI FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE
Target waktu terlaksana kegiatan program kerja ini pada minggu akhir bulan oktober. Kegiatan
program kerja ini merupakan pengembangan potensi terhadap mahasiswa/I yang lebih terfokuskan
pada cabang olahraga futsal khususnya mbti. Kegiatan ini merupakan inovasi pengembangan dari
MBTI CHAMP, namun letak perbedaannya itu pada sistematis kompetisinya, yang dimana proker ini
lebih fokus pada futsal per team dengan sistem liga.
3. AWSM FSTVL
Target waktu terlaksana kegiatan program kerja ini yaitu pada bulan desember. Program kerja ini
merupakan bagian dari inovasi divisi orsenbud hmbti yang terfokuskan pada bidang seni musik. Acara
ini merupakan sebuah pengembangan potensi mahasiswa/I terhadap bidang seni musik, dan acara ini
dibalut dengan pameran bazaar dari seluruh enterprenership / pembisnis muda yang memiliki brand
beraneka ragam.

Adapun proker fleksibel nya sebagai berikut :
1. FUN Futsal & Fun Basketball (fleksibel bisa cabang yang lainnya)
Acara ini ditujukan sesama mahasiswa/I mbti untuk semua angkatan yang masih mampu
berpartisipasi dalam kegiatan tsb. Kegiatan ini rencana nya akan dilakukan sebulan sekali pada setiap
weekend (hari libur). tujuan kegiatan ini untuk sarana silaturahmi antar mahasiswa dengan tema
olahraga, menciptakan budaya sehat, melepas kepenatan selama perkuliahan.
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2. Running Together
Ini merupakan salah satu inovasi proker fleksibel untuk orsenbud hmbti 2017, target
pelaksanaannya ini setiap sebulan sekali, yang dimana rangkaian acara ini kami bisa bersilaturahmi ,
bercengkrama, bercerita sekaligus berolahraga bersama dengan teman teman mbti lainnya setiap hari
libur (weekend) yang dimana nantinya bisa kami balut dengan berbagai acara sosial lainnya.
3. Blues Camp Academy (untuk nama kegiatannya belum fix)
Ini juga merupakan salah satu inovasi kegiatan baru di orsenbud hmbti 2017, yang dimana tujuan
dari rangkaian acara ini itu untuk lebih mewadahi semua kreatifitas, minat , bakat, potensi , keahlian,
skill dari mahasiswa/I mbti yang memiliki kemampuan di bidang olahraga/ seni , yang sekiranya
mereka membutuhkan sarana atau wadah untuk berkembang, kami coba tampung dan berikan
pelatihan / sharing idea bersama di kegiatan acara baru ini.
4. MUSIC CORNER
Kegiatan music corner ini juga merupakan salah satu inovasi dari kegiatan proker fleksibel sub
divisi seni budaya/seni musiknya. Acara ini merupakan saluran untuk memfasilitasi / mewadahi minat
bakat teman teman mbti dalam menyalurkan kemampuannya bermusik. Acara ini ditargetkan bisa
terlaksana 1 bulan 2 kali. Acara ini rencananya akan dikombinasikan dan dikordinasikan dengan acara
dari divisi lain yang ada di hmbti , misalkan bisa berpadu dengan acara coffe break, kegiatan after
exam, kegiatan entrepreneurship lainnya.

Adapun inovasi untuk proker tetap yang mungkin akan direalisasikan pada orsenbud hmbti
2017/2018 ini yaitu :
1. MBTI BASKET CHAMPIONS LEAGUE
Target kegiatan ini akan diselenggarakan pada minggu akhir bulan oktober atau minggu awal
bulan november. Kegiatan ini merupakan kegiatan lanjutan yang terfokus dari salah satu cabang yang
terdapat di MBTI CHAMP , alasan saya ingin membuat acara baru ini karena sama seperti hal nya
pada kegiatan MBTI FUTSAL CHAMPIONS LEAGUE , saya ingin coba mengembangkan potensi
mahasiswa/I mbti dalam bidang basket dengan sistem kejuaran liga yang dimana tingkat
profesionalitas tim nya lebih tersaring kembali. Dan dari acara inilah, kami memiliki sumber referensi
beberapa mahasiswa/I yang berpotensi ataupun berbakat untuk dikembangkan serta diikutsertakan
dalam cabang lomba basket lainnya baik itu di telkom university maupun kampus se indonesia.
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PSDM

1. Transfer Knowledge

Kegiatan untuk pengukuhan pengurus HMBTI 2017
2. HMBTI DAY
Program kerja yang diselenggarakan untuk mengakrabkan pengurus himpunan dengan
anggota himpunan dengan menyelanggarakan coffe break, dan juga disertai dengan sounding
count dount Dies Natalis MBTI kw 20tahun
3. Pengembangan komunitas
• Hiking
Program kerja pengembangan komutas hiking diselenggarakan untuk memfasilitasi
anggota himpunan yang memiliki hobi mendaki gunung.
• MBTI Trip
Trip merupakan salah satu program flexible yang diselenggarakan untuk meningkatkan
keakraban antara anggota himpunan dan untuk refreshing sebelum kegiatan perkuliahan
berlangsung.
• Tentor
Dengan adanya tentor, mahasiswa akan lebih mudah dalam mengikuti grup kelompok
belajar untuk meningkatkan pengetahuan dalam bidang akademik.
4. Birthday Event
Merupakan program kerja untuk merayakan ulang tahun pengurus himpunan untuk
meningkatkan semangat dalam berkontribusi untuk HMBTI.
5. Kaderisasi
Merupakan program kerja sebagai sarana untuk pengenalan mahasiswa baru terhadap
lingkungan dan kondisi dalam prodi MBTI
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6. MBTI Award dan Dies Natalis MBTI
Merupakan acara penghargaan untuk civitas akademik prodi MBTI yang berprestasi

baik di bidang akademik atau non akademik, serta merayakan hari jadi MBTI yang ke
20 tahun
7. Upgrading

Acara yang ditujukan untuk mengevaluasi kinerja dan meningkatkan softskill
pengurus HMBTI 2017.
8. Farewell
Acara puncak pelepasan dan perpisahan pengurus HMBTI 2017.
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ADVOKASI

1. Setifikasi Keahlian
Pihak HMBTI berkerjasama dengan pihak lembaga profesional untuk melakukan pelatihan
agar mahasiswa MBTI mendapatkan sertifikat. Diharapkan jika terlaksananya kegiatan ini
mahasiswa MBTI mendapat sertifikat dan menambah kemampuannya dibidang desain dan
big data agar terciptanya mahasiswa MBTI yang berdaya saing tinggi dalam dunia kerja
nantinya.
2. HMBTI News
Pelaporan transparansi perkembangan proker, keuangan HMBTI, dan berita-berita yang
berkaitan dengan HMBTI untuk mahasiswa MBTI.
3. Her- Registrasi semester ganjil dan genap
Menghubungkan antara mahasiswa dengan pihak kampus. Membantu mahasiswa dalam
menyelesaikan permasalahan dalam proses registrasi.
4. Sosialisasi Registrasi Mata Kuliah
Pihak prodi memberikan sosialisai dalam proses registrasi (Input MK, Kelompok keahlian,
permasalahan registrasi). Dengan adanya sosialisasi diharapkan mahasiswa MBTI memahami
saat registrasi nantinya, untuk mengurangi permasalahan yang akan dihadapi.
5. Audiensi Fleksibel
Membantu mahasiswa yang mendapatkan masalah khususnya akademik dalam waktu yang
setiap saat.
6. Informasi Beasiswa
Memberikan informasi beasiswa kepada mahasiswa MBTI secara rutin agar mahasiswa
MBTI memiliki rasa bersaing untuk saling mendapatkan beasiswa.
7. Desain dan Visual
Membuat konten informasi dalam bentuk poster dan video agar dapat diserap mahasiswa
MBTI dengan baik.
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KEILMUAN

1. Tutor Online dan Offline
Tutorial pelajaran terkait mata kuliah eksak untuk anggota himpunan MBTI.
2. CTIB Competition dan Seminar Bisnis
Lomba yang ditujukan untuk mahasiswa/I MBTI yang mengambil mata kuliah CTIB, yang
nantinya peserta akan dipilih oleh dosen mata kuliah yang bersangkutan dengan batas peserta
masing-masing satu tim perkelas atau dua tim perkelas (optional jika kelas CTIB hanya
sedikit), dilanjutkan dengan seminar bisnis untuk meningkatkan minat dan pengetahuan
mahasiswa mengenai bisnis.
3. Bank Soal HMBTI
Kumpulan soal yang diupload pada web HMBTI untuk membantu mahasiswa dalam
mengerjakan latihan-latihan soal.
4. Asistensi Kelas
Pembagian form penilaian pada tiap-tiap kelas, yang nantinya akan dijadikan sebagai tolak
ukur kinerja HMBTI maupun divisi Keilmuan sendiri
5. FGD untuk mahasiswa/i MBTI yang telah selesai skripsi
Pertemuan antara mahasiswa/i tingkat akhir atau yang sudah wisuda dan sedang mencari
pekerjaan dengan alumni yang sudah mendapat pekerjaan baik menjadi seorang karyawan
maupun yang punya bisnis sendiri. Dengan tujuan untuk berbagi informasi perihal dunia
kerja.
6. Manajemen Lomba
Forum yang dibuka untuk mahasiswa/i MBTI yang ditujukan untuk mempersiapkan
mahasiswa dalam mengikuti perlombaan akademik yang ada didalam maupun diluar kampus

10

