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                Upgrading merupakan salah satu program kerja dari Departemen Kaderisasi Him-
punan Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Ahmad Dahlan. Kegiatan ini dilaksanakan 
pada tanggal 4 April 2021 dengan mengusung tema “Menumbuhkan Loyalitas Kepenguru-
san serta Memperkuat Kekeluargaan untuk Meraih Tujuan Bersama”. Biasanya kegiatan 
ini dilaksanakan sebanyak satu sampai dua kali dalam satu periode. Sasaran dalam ke-
giatan ini merupakan pengurus Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia 2021. Selain itu yang 
berpartisipasi dalam program kerja ini merupakan mahasiswa Teknik Kimia melalui oprec 
(open recruitment).

Tujuan diadakannya kegiatan Upgrading ini yaitu sesuai dengan namanya Upgrade yang 
berarti meningkatkan, maka kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan semangat 
pengurus Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia 2021.

        Kholif Fathan Muzzaki selaku penanggung jawab mempunyai kesan terhadap kegiatan 
ini, beliau merasakan senang sekali dalam pertama kalinya mencoba kepanitiaan dan

berpesan kegiatan ini kedepannya untuk 
lebih menguatkan lagi dalam berkoordi-
nasi antar anggota maupun Penanggung 
Jawab sehingga tidak terjadi miskomu-
nikasi. Dan beliau juga berharap ke-
giatan ini kedepannya menjadi lebih baik 
lagi.
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              Che-Store merupakan salah satu program kerja Departemen Ke-
wirausahaan Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia yang sudah berjalan se-
cara turun-temurun. Sistem kerja dari Che-Store sendiri yaitu menawarkan 
merchandise Teknik Kimia untuk menambah dana pemasukan Himpunan 
Mahasiswa Teknik Kimia dari hasil keuntungan penjualan produk. Dengan 
adanya Che-Store, Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia bisa memperkenalkan 
Program Studi Teknik Kimia di lingkungan Universitas maupun masyarakat 
umum. Seluruh staff Departemen Kewirausahaan ikut berpartisipasi secara 
penuh dengan sasaran kegiatan yaitu Mahasiswa Teknik Kimia.

Dalam menjalankan program kerja Che-Store, terdapat kendala yang dialami 
oleh panitia. Waktu yang lama untuk men¬desain merchandise, pembuatan 
feed instagram yang cocok dengan minat Mahasiswa, dan bagaimana upaya 
agar produk banyak terjual menjadi kendala bagi panitia. Indikator keber-
hasilan dari Che-Store sendiri yaitu dengan terjualnya produk-produk yang 
ditawarkan serta feedback yang diperoleh dari Che-Store adalah mendapatkan 
pengalaman dalam menjual dan mempromosikan sesuatu.

Hanif Mulia Hati, selaku Penanggung Jawab dari Che-Store, berharap semoga 
untuk Che-Store di tahun-tahun berikutnya dapat berkembang lebih baik lagi 
dan design yang ditampilkan lebih menarik. Kesan dari Hanif Mulia Hati sela-
ma menjalankan program kerja Che-Store yaitu ia mengaku sering begadang 
untuk mengejar deadline dan ia merasa lebih banyak berkomunikasi dengan 
departemen lain yang terikat kerjasama. Sedangkan untuk pesan dari Hanif 
Mulia Hati yaitu jangan takut untuk memulai usaha, jika bukan kita yang 
memulia, siapa lagi. 
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Seiring berjalannya waktu, perkembangan te-
knologi, informasi dan komunikasi berkem-
bang pesat pada zaman modern saat ini. 
Perkembangan perangkat elektronik seperti 
smartphone sangat dibutuhkan oleh masyar-
akat untuk membuat, menelusuri, menyim-
pan, menyampaikan dan menyebarkan infor-
masi. Kebutuhan tersebut dapat ditemui pada 
media sosial yang merupakan media daring 
untuk berinteraksi hingga saling berbagi in-
formasi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

Dengan tujuan untuk menyajikan informasi 
mengenai bidang akademik dan non-akade-
mik dalam bentuk komunikasi visual, 

Departemen Komunikasi dan Informasi Him-
punan Mahasiswa Teknik Kimia membuat 
sebuah program kerja yang bernama Social 
Media. Penyebaran informasi program kerja 
tersebut melalui aplikasi jejaring sosial seper-
ti Instagram, Facebook dan Twitter. Program 
kerja tersebut diharapkan dapat memberi-
kan informasi secara luas kepada mahasiswa 
Teknik Kimia.

Mengingat banyak sekali informasi yang akan 
disampaikan, seluruh anggota Himpunan Ma-
hasiswa Teknik Kimia ikut berpartisipasi da-
lam melaksanakan program kerja tersebut.

Sasaran program kerja ini adalah keluarga besar mahasiswa Teknik Kimia dan 
masyarakat yang memiliki media sosial.

        Pelaksanaan program kerja Social Media tersebut diapresiasi oleh mahasiswa 
Teknik Kimia dengan memberikan umpan balik yang positif berupa tanggapan 
pada question box dan komentar pada postingan informasi yang telah disam-
paikan.

        Indikator keberhasilan Social Media adalah mahasiswa mendapatkan in-
formasi terbaru dan memberi respon yang baik terhadap informasi yang disam-
paikan sehingga informasi tersebut dapat bermanfaat bagi mahasiswa Teknik 
Kimia. 

       Abdul Aziz selaku penanggung jawab Social Media mengatakan bahwa 
program kerja ini mendapatkan beberapa tantangan. Tantangan tersebut beru-
pa pencarian informasi secara detail, mempublikasikan informasi yang menarik 
dan berupaya agar keluarga besar mahasiswa Teknik Kimia menjadi lebih aktif. 

        Kesan yang beliau rasakan ketika melaksanakan program kerja Social Media 
adalah menjadi lebih peka terhadap informasi terbaru serta dapat mempelajari 
tentang cara menyajikan informasi yang menarik dan kreatif.

     Beliau berpesan agar Departemen Komunikasi dan Informasi dapat aktif 
memberikan informasi secara luas, mempublikasikan informasi lebih baik lagi 
dan kinerja Social Media mengalami peningkatan pada tahun berikutnya.

KOMINFO
Social Media
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         CAPTION yang merupakan kepende-
kan dari Chemical Paper Competition ada-
lah salah satu program kerja dari Depar-
temen Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 
Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia Uni-
versitas Ahmad Dahlan yang diselenggar-
akan untuk mewadahi teman-teman SMA/
SMK/MA sederajat dalam menuangkan 
gagasan kreatif dan inovatif terkait masa-
lah-masalah di Indonesia sebagai bentuk 
kepedulian generasi muda terhadap kema-
juan bangsa. Di samping itu, CAPTION  
juga bertujuan untuk memperkenalkan 
Universitas Ahmad Dahlan kepada te-
men-teman SMA/SMK/MA di Indonesia, 
terutama memperkenalkan program studi 
Teknik Kimia. CAPTION dilaksanakan se-
cara tahunan dan bulan Agustus 2021 su-
dah menginjak edisi ke 6.

         Setiap kegiatan pasti terdapat kesulitan 
dan tantangan. Terlebih lagi untuk saat-
saat sekarang yang semuanya serba online. 
Persiapan yang kurang matang dari panitia 
menjadi tantangan utama. Selain itu, jarak 
dan waktu yang berbeda-beda dari setiap 
panitia juga menghambat kegiatan. 

         Promosi yang dilakukan memerlu-
kan effort yang besar karena jangkauan 
target SMA/SMK/MA seluruh Indone-
sia. Promosi kegiatan dilakukan antara 
lain dengan menggunakan media so-
sial, dengan metode mouth to mouth 
atau memberitahu secara langsung ke-
pada pihak sekolah yang dituju, serta 
dibantu oleh para Dosen dan Mahasis-
wa dari Teknik Kimia.

       Pada CAPTION #6 terdapat 2 kate-
gori lomba, yaitu poster dan essay. Alur 
kegiatan saat online  ini pun jauh ber-
beda dengan offline. Untuk kegiatan 
online dimulai dengan Technical Meet-
ing, babak penyisihan, dan presenta-
si final. Setelah itu, diadakan Webinar 
dan penyampaian pemenang lomba 
sekaligus menutup rangkaian acara. 
Sedangkan ketika offline, para peserta 
dibawa berkeliling kampus Universitas 
Ahmad Dahlan hingga ke taman wisata 
Yogyakarta.
         

      

        CAPTION #6 dinilai dapat menjadi wadah bagi  
Siswa untuk mengutarakan aspirasi dalam bentuk tulisan 
untuk Indonesia. Dukungan penuh, saran, dan kritikan  
yang diberikan oleh para Dosen Teknik Kimia menjadi 
pemantik semangat panitia dalam merancang dan men-
jadikan CAPTION #6 berjalan lancar.

             Peserta yang mengikuti CAPTION akan memperoleh 
banyak manfaat, seperti mengolah pola pikir kreatif dan menum-
buhkan rasa peduli terhadap permasalahan di Indonesia. Selain 
itu, para peserta bisa saling belajar dan berbagi ilmu antar sesama. 
Adanya perlombaan ini juga diharapkan bisa membangkitkan rasa 
percaya diri peserta untuk terus maju dan berani mengungkapkan 
pendapat ke orang lain.

CAPTION #6
CHEMICAL PAPER COMPETITION
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           Perlombaan E-sports adalah program kerja dari Departement Minat dan 
Bakat Himpunan Mahasiswa Teknik Kimia yang bertujuan untuk memaksimal-
kan potensi mahasiswa dalam bidang game online serta meningkatkan solidari-
tas KBM (Keluarga Besar Mahasiswa) Teknik Kimia, Selain itu mahasiswa juga 
dapat mengisi waktu luang serta berkompetisi dalam menjalin relasi sesama ma-
hasiswa teknik kimia. Adanya E-sports ini dikarenakan banyak mahasiswa yang 
menyarankan, maka dari itu Departemen Minat dan Bakat (Mikat) melaksan-
akannya dengan mengadakan lomba game online.  

          Agenda perlombaan dari Mikat sendiri sudah terlaksana pada bulan Juli 
2021 lalu. Namun untuk jadwal latihannya sendiri belum terlaksana secara rutin 
karena masih mengimbangi kesibukan KBM sekarang, tetapi jika sewaktu-waktu 
ada perlombaan dari luar prodi maka pamflet lomba akan di umumkan di kala-
ngan mahasiswa teknik kimia, dan akan dilaksanakan pelatihan serta pemilihan 
pemain, pelatihannya sendiri di khususkan bagi mahasiswa teknik kimia Univer-
sitas Ahmad Dahlan. 

3837

         Sebelum pandemi ini terjadi kegiatan perlombaan dilakukan secara 
offline di dalam ruangan, akan tetapi sejak pendemi seperti sekarang ini 
perlombaan dilakukan secara online dirumah masing-masing.  Adapun 
perlombaan yang diadakan seperti PUBG, Mobile Legend dan Gartic.

         Menurut Tiara selaku penanggung 
jawab dari E-sports 2021 “Perlombaan of-
fline dan online sendiri jelas berbeda, un-
tuk pelaksanaanya online lebih susah kare-
na tidak sedikit mahasiswa yang terkendala 
jaringan dan menyebabkan pertandingan 
memerlukan banyak waktu, tidak hanya 
peserta, panitia juga terkendala dalam live 

streaming pelaksanaan lomba”. 
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