
 

 

GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNISSULA SEMARANG
 

Dengan mengharapkan keridloan Allah SWT dalam mencapai manusia yang 
beriman, berilmu dan beramal maka perlu upaya yang s
sebagai generasi muda sadar akan hak dan kewajibannya serta bertanggung jawab 
terhadap perjuangan bangsa, negara dan agama.

LSO TAZMANIA
aspirasi mahasiswa jurusan Teknik Industri 
yang berupa GBHO. Dalam GBHO tersebut terdapat pola dasar kerja yang terarah, 
terpadu, serta berkesinambungan. Meyakini bahwa tujuan itu hanya dapat tercapai 
degan usaha aspirasi Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri
Allah SWT. 
 

GBHO adalah suatu haluan organisasi didalam garis 
pernyataan kehendak mahasiswa yang pada hakekatnya adalah pola dasar kerja yang 
telah ditetapkan dalam Musyawarah 

Pola dasar tersebut merupak
terarah dan terpadu yang berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan.

Rangkaian program kerja yang 
bertahap serta berkesinambungan 
yang hendak dicapai seperti termaksud dalam tujuan UNISSULA serta tujuan 
AD/ART LSO TAZMANIA
 

Maksud ditetapkannya GBHO adalah untuk memberikan arahan bagi civitas serta 
kegiatan pada lembaga kemahasiswaan 
Fakultas Teknologi Industri.
Tujuan: 
1. Mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Tri Karya Perguruan 

Tinggi. 
Tri Dharma Perguruan Tinggi:
a. Pendidikan. 
b. Penelitian. 
c. Pengabdian Masyarakat.
Tri Karya Perguruan Tinggi:
a. Institusionalisasi. 
b. Profesionalisasi. 
c. Transpolitisasi. 

2. Meningkatkan para Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri
kepeloporan, objektif, rasional,
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PENDAHULUAN 

Dengan mengharapkan keridloan Allah SWT dalam mencapai manusia yang 
beriman, berilmu dan beramal maka perlu upaya yang sungguh-sungguh. Mahasiswa 
sebagai generasi muda sadar akan hak dan kewajibannya serta bertanggung jawab 
terhadap perjuangan bangsa, negara dan agama. 

LSO TAZMANIA  merupakan lembaga yang menampung kehendak dan 
jurusan Teknik Industri ditingkat Fakultas, perlu arahan yang jelas 

yang berupa GBHO. Dalam GBHO tersebut terdapat pola dasar kerja yang terarah, 
terpadu, serta berkesinambungan. Meyakini bahwa tujuan itu hanya dapat tercapai 
degan usaha aspirasi Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri serta taufik dan hidayah 

DASAR PEMIKIRAN 
GBHO adalah suatu haluan organisasi didalam garis –garis besar sebagai 

pernyataan kehendak mahasiswa yang pada hakekatnya adalah pola dasar kerja yang 
telah ditetapkan dalam Musyawarah LSO TAZMANIA. 

a dasar tersebut merupakan rangkaian program kerja yang
terarah dan terpadu yang berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan.

Rangkaian program kerja yang sistematis, realistis, objektif, terarah, terpadu, 
bertahap serta berkesinambungan dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan lembaga 
yang hendak dicapai seperti termaksud dalam tujuan UNISSULA serta tujuan 

LSO TAZMANIA  yang disahkan. 

MAKSUD DAN TUJUAN 
Maksud ditetapkannya GBHO adalah untuk memberikan arahan bagi civitas serta 

pada lembaga kemahasiswaan yaitu LSO TAZMANIA
stri. 

Mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Tri Karya Perguruan 

Tri Dharma Perguruan Tinggi: 

Pengabdian Masyarakat. 
ri Karya Perguruan Tinggi: 

Meningkatkan para Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri yang mempunyai sifat 
kepeloporan, objektif, rasional, inovatif dan kritis. 
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FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNISSULA SEMARANG 

Dengan mengharapkan keridloan Allah SWT dalam mencapai manusia yang 
sungguh. Mahasiswa 

sebagai generasi muda sadar akan hak dan kewajibannya serta bertanggung jawab 

merupakan lembaga yang menampung kehendak dan 
ngkat Fakultas, perlu arahan yang jelas 

yang berupa GBHO. Dalam GBHO tersebut terdapat pola dasar kerja yang terarah, 
terpadu, serta berkesinambungan. Meyakini bahwa tujuan itu hanya dapat tercapai 

serta taufik dan hidayah 

garis besar sebagai 
pernyataan kehendak mahasiswa yang pada hakekatnya adalah pola dasar kerja yang 

an rangkaian program kerja yang, menyeluruh, 
terarah dan terpadu yang berlangsung secara bertahap dan berkesinambungan. 

, terarah, terpadu, 
dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan lembaga 

yang hendak dicapai seperti termaksud dalam tujuan UNISSULA serta tujuan 

Maksud ditetapkannya GBHO adalah untuk memberikan arahan bagi civitas serta 
LSO TAZMANIA  dilingkungan 

Mewujudkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Tri Karya Perguruan 

yang mempunyai sifat 



 

 

3. Tertibnya susana yang dialogis, demokratis,
diantara Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri

 
 

1. Penelitian dan penalaran.
a. Meningkatkan kema

kepemimpinan dan berorganisasi.
b. Meningkatkan kemampuan 

berfikir secara ilmiah baik yang berhubungan disiplin ilmu maupun 
interdisipliner. 

c. Memiliki kemampuan dan kemauan mengamalkan agama dalam kehidupan 
kampus yang islami dan masyarakat.
 

2. Minat dan bakat. 
a. Mendukung dan meningkatkan 

Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri
b. Penyediaan sarana dan prasarana.

3. Kesejahteraan 
a. Meningkatkan semangat pengabdian dan pengorbanan terhadap lembaga 

masyarakat. 
b. Mewujudkan komun

dan pengembangan kelompok studi.
c. Memperjuangkan sarana dan prasarana belajar yang 

untuk Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri
 

1. GBHO yang ditetapkan oleh MUBES 
tertuang dalam Program Kerja dan garis

2. Setiap satu tahun sekali GBHO ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan 
perkembangannya. 

 

Tertibnya susana yang dialogis, demokratis, adil serta persatuan dan kesatuan 
Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri. 

TARGET 
Penelitian dan penalaran. 

Meningkatkan kemampuan Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri
kepemimpinan dan berorganisasi. 
Meningkatkan kemampuan Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri 
berfikir secara ilmiah baik yang berhubungan disiplin ilmu maupun 

Memiliki kemampuan dan kemauan mengamalkan agama dalam kehidupan 
kampus yang islami dan masyarakat. 

Mendukung dan meningkatkan potensi serta kreativitas yang dimiliki oleh
Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri serta langkah pendayagunaannya.
Penyediaan sarana dan prasarana. 

Meningkatkan semangat pengabdian dan pengorbanan terhadap lembaga 

Mewujudkan komunikasi dalam menggalang potensi intelektual mahasiswa 
dan pengembangan kelompok studi. 
Memperjuangkan sarana dan prasarana belajar yang representative khususnya 

Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri . 

PELAKSANAAN 
GBHO yang ditetapkan oleh MUBES TAZMANIA FM yang pelaksanaannya 
tertuang dalam Program Kerja dan garis-garis kebijaksanaan yang lainnya.
Setiap satu tahun sekali GBHO ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan 
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adil serta persatuan dan kesatuan 

Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri dalam 

as Teknologi Industri dalam 
berfikir secara ilmiah baik yang berhubungan disiplin ilmu maupun 

Memiliki kemampuan dan kemauan mengamalkan agama dalam kehidupan 

yang dimiliki oleh 
serta langkah pendayagunaannya. 

Meningkatkan semangat pengabdian dan pengorbanan terhadap lembaga 

ikasi dalam menggalang potensi intelektual mahasiswa 

representative khususnya 

yang pelaksanaannya 
garis kebijaksanaan yang lainnya. 

Setiap satu tahun sekali GBHO ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan 


