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BAB II 

GAMBARAN UMUM 

2.1 Profil UKM Globies 

UKM Bola Basket Globies merupakan UKM olahraga bola basket yang 

menampung bakat dan minat mahasiswa Fisip Undip dalam olahraga bola 

basket. Dalam globies tidak semua mahasiswa yang ikut bisa bermain basket 

tetapi, globies juga menampung mahasiswa-mahasiswi yang juga suka basket. 

Selain bertujuan untuk meraih prestasi dalam kejuaraan, globies juga 

mengajarkan mahasiswa untuk mengelola organisasi dengan adanya proker-

proker yang sudah direncanakan. Globies sendiri menekankan pada sifat 

kekeluargaan yang sudah dari dulu diterapkan. 

2.1.1 VISI 

 Menjadikan Globies sebagai UPK/UKM Bola Basket FISIP Universitas 

Diponegoro, sebagai UPK/UKM Bola Basket terbaik di tingkat Fakultas 

serta Universitas.  

2.1.2 MISI 

 Membentuk dan melatih kemampuan pemain dengan latihan. 

 Meningkatkan kinerja Manajemen 

 Melakukan kegiatan yang bermanfaat, baik dalam lingkup kegiatan bola 

basket maupun diluar kegiatan bola basket. 

2.1.3 Struktur Kepengurusan Organisasi UPK Bola Basket Globies 

a. Bagan UPK Bola Basket Globies  2017 
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b. Susunan  Kepengurusan UPK Bola Basket Globies 2017 

BPH GLOBIES 2017 

NO. NAMA NIM JURUSAN 

ANGK

ATAN 

JABATAN 

1. 

Vera Fadhilah 

Priyono 

14020215120030 

Adm. 

Bisnis 

2015 Ketua Globies 

2. 

Annisa 

Hanifah 

Humaira 

14030115060038 

Hubungan 

Masyarakat 

2015 Manager Globies 

3. 

Febriyan 

Akbar 

14010215060036 Pertanahan 2015 

Wakil Ketua 

Globies 

4. 

Dita Dwi 

Prihartanti 

14020215120051 

Adm. 

Bisnis 

2015 Sekretaris 

Ketua Manager 

Annisa Hanifah 

Humaira 

Ketua Globies 

Vera Fadhilah 

Priyono 

Wakil Ketua 

Globies 

Febriyan Akbar 

Sekretaris 

Dita Dwi Prihartanti 

Bendahara 

Dea Netyavani 

Humas 

Elsa Silaen 

Perlengkapan 

Dhiajeng Cinthya 

Prativi 

Sumber : LPJ UPK Globies 
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5. 

Dea 

Netyavani 

14010315060073 

Keuangan 

Daerah 

2015 Bendahara 

DIVISI PERLENGKAPAN  

1. 

Dhiajeng 

Cinthya 

Prativi 

14010415140060 HI 2015 Perlengkapan 

DIVISI HUMAS 

1. Elsa Silaen 14020215130077 

Adm. 

Bisnis 

2015 Humas 

 

2.1.4 Tugas Setiap Jabatan 

1) KETUA  

Ketua Globies bertugas untuk selalu mengayomi anggotanya baik itu 

manager maupun anggota UPK Basket itu sendiri dengan baik.  

2) MANAGER 

Manager Globies bertuas mengelola kepengurusan yang ada di dalam 

organisasi Globies, mulai dari jadwal latihan para pemain dan 

kepelatihan dengan pihak eksternal. 

 

 

 



38 
 

 

3) WAKIL KETUA GLOBIES 

Wakil ketua Globies bertugas untuk membantu ketua Globies, dimana 

ketika ketua tidak bisa menghadiri suatu rapat atau kegiatan, maka 

bisa digantikan atau di tangani oleh wakil ketua Globies.  

4) SEKRETARIS 

Sekretaris Globies bertugas mengurusi segala surat-surat dari dan 

untuk Globies, serta mengurusi proposal dan LPJ yang 

dikoordinasikan bersama dengan manager Globies.  

5) BENDAHARA 

Bendahara bertugas mengurusi keuangan yang ada dalam Globies. 

6) DIVISI PERLENGKAPAN 

Divisi perlengkapan bertugas mengurusi seluruh perlengkapan yang 

dipunyai Globies 

7) DIVISI HUMAS 

Humas bertugas mengelola social media dan membentuk hubungan 

yang baik dengan eksternal. 

2.2 Media Internal Yang Dibuat Penulis 

UKM Globies merupakan UKM yang bergerak di bidang olahraga, awalnya 

UKM ini didirikan karena sering berkumpulnya para mahasiswa yang sama 

sama menyukai olahraga bola basket di fakultas FISIP UNDIP dan UKM ini 
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masih termasuk UKM yang aktif dan resmi tercatat di Fakultas Fisip, UKM ini 

sudah banyak mengikuti event mulai dari meskipun belum go internasional 

namun UKM ini sudah mengarumkan nama UNDIP di kelas Universitas, karena 

banyaknya kegitan yang diikuti oleh UKM ini tidak lepas dari kontibusi anggota 

dan stakeholder atau pihak – pihak yang telah membantu mereka. Hal ini karna 

adanya komunikasi dan hubungan yang baik sehingga menciptakan jalinan relasi 

yang hangat dan kekeluargaan antara anggota UKM ini. Namun proses 

komunikasi yang cenderung konstan dan membosankan dirasa kurang cukup 

untuk mewadahi para anggota UKM Globies. Mengingat intensitas pertemuan 

yang hanya 1 kali dalam seminggu dan pada setiap event yang berkaitan dengan 

bidangnya, tidak semua anggota dapat berkumpul untuk mengikuti event 

bersama. Diperlukan adanya media yang sesuai dan dapat mencakup semua 

kalangan dengan segmentasi usia dan kelas sosial yang umum dan merata berupa 

sajian informasi tentang Globies baik kegiatan, info seputar basket,  dan serba 

serbi dari anggota Globies sendiri. Media yang dirasa tepat untuk mewadahi 

seluruh informasi tersebut adalah sebuah majalah internal komunitas. 

 Majalah internal yang dibuat oleh penulis dinamai “Globies Orange 

Campus” nama ini dibuat berdasarkan persetujuan pihak penulis, bersama – 

sama dengan anggota Globies. Disusunnya majalah ini berfungsi sebagai perekat 

komunikasi antar anggota dalam komunitas Globies. Gambaran umum tampilan 

dan isi dari majalah yang dibuat oleh penulis: 
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2.2.1 Layout majalah 

Penataan layout majalah internal penulis menyesuaikan dengan warna logo 

Globies yang berwanrna orange tetapi penulis membuat seminimalis mungkin 

dan simple sehingga tercipta kesan elegan dan enak dipandang apabila pembeca 

membaca majalah tersebut. Warna orange sendiri mengikuti keinginan anggota 

Globies yang menginginkan warna seperti gedung Fisip terkesan calm namun 

tegas apabila digabung dengan warna yang lain. 

2.2.2 Rubrik 

Pada majalah Globies Orange Campus terdapat beberapa rubrik dalam 

majalah, pemberian rubrik yang ada dimajalah sudah menurut porsi yang 

diberikan serta memenuhi berita yang ada. 

2.2.3 Halaman  

Terdapat 24 halaman termasuk cover depan dan belakang. Jumlah isi berita 

atau artikel sebanyak 22 halaman. Dengan jumlah 22 halaman berita dan artikel 

serta profil lengkap anggota hingga contact person yang disediakan terangkum 

dan disajikan dengan menarik dan sangat pas untuk dinikmati oleh pembaca 

sehingga tidak ada berita atau informasi yang terbuang sia-sia. 

2.2.4 Waktu Terbit  

Majalah “Globies Orange Campus” ini merupakan majalah pertama yang di 

terbitkan oleh Globies, merangkum kegiatan Globies dalam kurun waktu 1 bulan 

atau sekali terbit. 
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2.2.5 Segmentasi  

Segmentasi pembaca adalah anggota Globies dan mahasiswa di Fisip Undip. 

Mahasiswa baru atau mahasiswa semester 2-3 hingga para dosen yang memiliki 

hobi sama olahraga basket. 


