
HIMA AKSI 
Himpunan Mahasiswa Prodi Akuntansi atau HiMA AKSI adalah  organisasi 
kemahasiswaan ditingkat jurusan akuntansi yang dibentuk oleh mahasiswa jurusan 
akuntansi  serta melaksanakan kegiatan yang menunjang akademik dan non akademik 
di lingkup jurusan akuntansi, yang bersifat eksekutif , aspiratif dan advokatif. 

Terdiri dari Badan Pengurus Harian, Departemen Keagamaan, Departemen Intelektual , 
Departemen Minbak, Departemen Pengembangan Organisasi, dan Departemen 
Kominfo. 

 

A. BPH (Badan Pengurus Harian) 

Badan Pengurus harian adalah salah satu struktural dari kepengurusan himpunan 
mahasiswa akuntansi yang terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua, Sekretaris, dan 
Bendahara . Pengurus harian mempunyai tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang 
berbeda, tupoksi tersebut yaitu: 

1. Ketua Umum 

a. Bertanggungjawab atas semua kegiatan dan kepengurusan 

b. Memimpin tugas Pengurus 

c. Menjalin hubungan atau kerjasama dengan pihak terkait dalam menjalankan 
tugas 

d. Berwenang membuat pernyataan atas nama HMP Akuntansi berkaitan tentang 
suatu masalah dengan pertimbangan pengurus lain 

e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan hasil kerja pada akhir masa 
kepengurusan kepada Badan Eksekutif Mahasiswa 

f. Berwenang mengambil keputusan terakhir yang menyangkut HMP Akuntansi 

g. Memimpin pengurus untuk melakukan laporan pertanggungjawaban pada akhir 
masa kepengurusan kepada anggota HMP Akuntansi 

2. Wakil Ketua Umum 

a. Bersama Ketua Umum, Wakil Ketua Umum bertanggungjawab atas semua 
kegiatan dan kepengurusan 

b. Membantu Ketua Umum dalam memimpin Pengurus 

c. Menggantikan tugas serta posisi Ketua Umum pada saat Ketua Umum 
berhalangan dalam menjalankan tugas 

d. Ikut andil dalam setiap pengambilan keputusan terakhir oleh Ketua Umum yang 
menyangkut HMP Akuntansi 

e. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum 



f. Menjalin hubungan atau kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam 
menjalankan tugas. 

3. Sekretaris 

a. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum atas segala tugas yang diamanatkan 

b. Melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan administrasi dan 
kesekretariatan 

c. Membantu Ketua Umum dalam melaksanakan tugas terutama yang 
berhubungan dengan administrasi dan kesekretariatan 

d. Menjalin hubungan atau kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam 
menjalankan tugas 

4. Bendahara 

a. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum atas segala tugas yang diamanatkan 

b. Melaksanakan tugas kebendaharaan dan melakukan pengelolaan keuangan 
secara keseluruhan 

c. Mengambil tindakan teknis yang berkaitan dengan masalah keuangan 

d. Menyampaikan laporan keuangan kepada pihak-pihak terkait 

e. Menjalin hubungan atau kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam 
menjalankan tugas. 

 

B. Departemen Keagamaan 

Departemen Kegamaan merupakan salah satu departemen yang ada dalam 

Himpunan Mahasiswa Prodi Akuntansi (HIMA AKSI) yang merupakan perwujudan dari 

sikap mahasiswa yang peka akan pentingnya taat beragama dan berfungsi mengurus 

berbagai hal yang terkait kegiatan keagamaan bagi mahasiswa Akuntansi dengan 

menegakkan ajaran agama menurut Iman dan Taqwa di tengah-tengah kehidupan 

kampus dan organisasi. 

Departemen Keagamaan memiliki Tupoksi antara lain : 

a. Bertanggung jawab kepada ketua Umum atas segala tugas yang diamanatkan 

b. Menyediakan dan merawat fasilitas-fasilitas ibadah 

c. Mengupayakan peningkatan spiritual dikalangan anggota dengan 
membudayakan berfikir dan berperilaku religius 

d. Menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam 
menjalankan tugas 

 



C. Departemen Intelektual 

Departemen Intelektual merupakan bagian structural Himpunan Mahasiswa 

Prodi Akuntansi yang bertanggungjawab untuk meningkatkan ilmu pengetahuan serta 

daya pikir ilmiah dan kritis kalangan mahasiswa akuntansi. Selain itu, Departemen 

Intelektual juga melakukan riset yang bertujuan untuk mengetahui responden mengenai 

beberapa kebutuhan serta minat bakat mahasiswa akuntansi. 

Departemen Intelektual memiliki Tupoksi antara lain : 

a. Bertanggung jawab kepada Ketua Umum atas segala tugas yang diamanatkan. 

b. Meningkatan kemampuan akademik di bidang akuntansi, keuangan, dan 

c. Meningkatkan dan mengembangkan budaya berpikir ilmiah dan kritis di kalangan 
Mahasiswa Prodi Akuntansi. 

d. Menjalin hubungan atau kerjasama dengan pihak-pihak terkaitdalam 
menjalankan tugas. 

 

D. Departemen Minbak 

Minbak adalah singkatan dari Minat dan Bakat. Departemen Minbak adalah 

salah satu departemen di dalam HiMA yang mengurusi bidang non akademik. 

Departemen Minbak memiliki Tupoksi antara lain : 

a. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum atas segala tugas yang di amanatkan 

b. Menggali dan mengembangkan minat, bakat, serta potensi nom akademik 
anggota 

c. Menciptakan Anggota yang kreatif dan inovatif 

d. Menjalin hubungan atau kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam 
menjalankan tugas 

 
E. Departemen Humas 

Departemen Pengembangan Organisasi (DPO) adalah Departemen yang 

menjadi tonggak berdirinya sebuah organisasi, Departemen yang menjadi pemicu 

kegiatan bagi Departemen lainnya. DPO  memiliki tanggungjawab atas kelangsungan 

Organisasi sekaligus memilliki kewajiban untuk melaksanan kegiatan organisasi yang 

berhubungan dengan advokasi, jurnalistik, serta pengembangan sumber daya 

mahasiswa. Oleh karena itu, DPO menjadi salah satu Departemen yang sangat vital di 

dalam organisasi karena menjadi wadah dimana sebuah organisasi dibangun dan 

diatur. 



Departemen Pengembangan Organisasi (DPO) membawahi 2 bidang diantaranya yaitu 

: 

1. Bidang Sosial dan Komunikasi (Soskom), sesuai dengan namanya bidang ini 

bertugas untuk menjalin hubungan komunikasi baik dengan pihak internal 

maupun eksternal Himabaja yang berhubungan dengan Kebijakan, Informasi 

Advokasi maupun hal-hal bersifat keorganisasian lainnya. 

2. Bidang Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa (PSDM), sesuai dengan 

namanya bidang ini berhubungan dengan SDM yang ada di Hima aksi, segala 

kegiatan dan program kerja yang ada di PSDM berhubungan dengan upaya 

Peningkatan kualitas SDM yang ada di Hima aksi. 

 

F. Departemen KOMINFO 

Divisi Kominfo Merupakan singkatan dari Komunikasi dan Informasi, Memiliki 
tujuan untuk menjalin komunikasi dan menyebarkan informasi ke arah internal dan 
eksternal yaitu menyebarkan informasi yang bisa diterima didalam Lingkup mahasiswa 
PGSD dan non PGSD serta masyarakat luas. 

Departemen Kominfo memiliki Tupoksi antara lain : 

1. Menyampaikan segala bentuk informasi serta membidangi segala macam 
informasi di bidang design dan editing foto & video 

2. Memberikan Informasi yang bersifat aktual dan faktual dan bermanfaat bagi 
Mahasiswa 

3. Menyajikan konten-konten yang menarik dan kreatif melalui berbagi media sosial 
dan media informasi dan komunikasi lainnya 

4. Menyaring informasi yang sebenar-benarnya untuk menghindari informasi yang 
tidak benar terjadi. 
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