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LAPORAN KEGIATAN 

Upgrading and Evaluate 

“UPDATE II” 

Badan Pengurus Harian Inti (BPHI) 

BEM Prodi Akuntansi FE UNJ 2019 

 

I. Pendahuluan 

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Program Studi Akuntansi FE UNJ adalah 

organisasi pemerintahan yang berbentuk non-profit, yang bertujuan untuk melayani 

mahasiswa Akuntansi FE UNJ dalam berbagai hal dan menjembatani hubungan dosen dan 

mahasiswa Akuntansi FE UNJ. BEM Prodi Akuntansi FE UNJ ini punya banyak kegiatan 

baik yang berupa program kerja atau non program kerja dalam renggang waktu dari 

kegiatan satu dan kegiatan lainnya yang berdekatan tentu akan sangat menguras tenaga 

dan pikiran para anggota BEM Prodi Akuntansi FE UNJ. Melihat padatnya kegiatan, 

Badan Pengurus Harian Inti (BPHI) BEM Prodi Akuntansi menilai bahwa jenuh, lelah, 

bosan, bahkan tertekan mungkin adalah kata yang akan menggambarkan kondisi para 

anggota BEM Prodi Akuntansi FE UNJ. Tidak menutup kemungkinan juga bahwa akan 

terjadi konflik antar anggota saat memepersiapkan segala kegiatan. 

Mungkin ini yang dinamakan dinamika organisasi, keadaan-keadaan ini wajar 

adanya dalam sebuah organisasi. Sebuah pewajaran tapi bukan pembenaran. Bagaimana 

pun juga kondisi-kondisi itu harus dihilangkan, karena itu BPHI BEM Prodi Akuntansi 

FE UNJ membuat sebuah kegiatan berbentuk non program kerja yang dinamakan 

Upgrading and Evaluate (UPDATE) yang dilaksanakan sebanyak 3 kali dalam satu 

periode. 

UPDATE ini memang dimaksudkan untuk meningkatkan kembali semangat para 

anggota BEM Prodi Akuntansi FE UNJ. Dengan adanya UPDATE ini diharapkan mereka 

dapat memiliki semangat baru agar kembali bisa menjalankan semua kegiatan dengan 

sepenuh hati. Selain itu, UPDATE ini juga ditujukan sebagai ajang evaluasi dari kinerja 

BEM Prodi Akuntansi FE UNJ. Evaluasi juga diharapkan sebagai tempat menyampaikan 

keluh kesah para anggota dan sangat diharapkan sebagai wadah dalam penyelesaian 

konflik yang terjadi antar anggota BEM Prodi Akuntansi FE UNJ. 
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II. Laporan Kegiatan 

a. Perencanaan 

✓ Menentukan jobdesc untuk masing-masing anggota BPHI  

✓ Melakukan rapat untuk membahas waktu, tempat pelaksanaan, dan konten dari 

UPDATE II  

✓ Mempublikasikan kegiatan UPDATE II kepada seluruh staf dan pengurus BEM 

Prodi Akuntansi 2019 

✓ Menyiapkan segala barang kebutuhan dan melakukan pematangan konsep acara    

 

b. Pelaksanaan 

Terhitung empat bulan sudah dilalui setelah Upgrading and Evaluate (UPDATE) I 

dilaksanakan pada awal bulan Mei lalu. Beberapa program kerja dan non program kerja 

pun sudah dijalani bersama-sama, BEM Prodi Akuntansi FE UNJ 2019 kini sudah berada 

ditengah perjalanan dan maka dari itu Upgrading and Evaluate (UPDATE) II pun 

diselenggarakan. Masih sama dengan UPDATE I, UPDATE II ini diselenggarakan 

dengan tujuan yaitu untuk membangkitkan lagi semangat punggawa BEM Prodi 

Akuntansi FE UNJ 2019. UPDATE II dilaksanakan ditengah rundown program kerja 

Jelajah Kampus pada hari Sabtu, 30 Agustus 2019 di Bandung.  

UPDATE II dimulai pukul 21.00 WIB. Seluruh BPH dan Staf yang hadir 

berkumpul untuk mengikuti UPDATE II yang dikomandokan oleh Badan Pengurus 

Harian Inti (BPHI). Permainan yang dipilih pada UPDATE kali ini adalah permainan 

kejujuran. Setiap BPH atau pun Staf yang terpilih secara acak akan diberi tiga pertanyaan 

yang diajukan oleh BPH atau pun Staf lain. Orang-orang yang terpilih secara acak 

tersebut adalah Verawati Fauziyah dari Departemen Kesma, Adelia Agustin dari Biro 

Kesekretariatan dan Administrasi, M. Rizqi Ramadhan dari Departemen Edukasi, Nabila 

Az Zahra dan Eva Mardiyanti dari Biro Bisnis Kreatif, dan Adzrah Rabihah dari 

Departemen Humas dan Tekonologi. Pertanyaan yang diberikan sangatlah beragam, 

semua yang hadir pada UPDATE II ini menikmati permainan karena permainan tersebut 

membuat satu dengan yang lainnya semakin lebih mengenal lagi. Namun, dikarenakan 

keterbatasan waktu yang dimiliki, permainan tersebut harus ditutup tepat pukul 21.59 

WIB. 

Selanjutnya, setelah situasi dan kondisi yang sempat ramai karena riuhnya 

permainan bisa dikondisikan kembali agar kondusif saat memasuki sesi evaluasi. Evaluasi 

dimulai tepat pukul 22.00 WIB dan dilaksanakan oleh seluruh BPH dan Staf tanpa 
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terkecuali. Setiap orang diperbolehkan untuk melakukan evaluasi terhadap Departemen 

atau Biro lain tapi tidak untuk mengevaluasi Departemen atau Bironya sendiri. Evaluasi 

berjalan dengan sangat lancar, setiap Departemen, Biro tak terkecuali individunya 

mendapat masukan untuk menjadikan dirinya lebih baik lagi. Evaluasi disampaikan 

dengan baik-baik sehingga daapt diterima dengan baik juga. Saran yang dilontarkan 

sangat bervariasi, dimulai dari saran untuk Departemen atau Biro lain, saran untuk 

individu, saran terhadap cara kerja suatu jobdesk bahkan saran dari Dosen Akuntansi FE 

UNJ. Pada malam itu, setengah periode berjalan yang telah terlewati dibahas dan 

dievaluasi agar setengah periode berikutnya lebih bermanfaat dan jauh lebih baik lagi. 

Pukul 23.45 WIB closing statement dibawakan oleh Badan Pengurus Harian Inti sebagai 

tanda UPDATE II telah berakhir. 

 

c. Faktor Penghambat 

✓ Kurang adanya keterbukaan merupakan penghambat terbesar dalam UPDATE kali 

ini. Mengingat bahwa UPDATE ini juga sebagai ajang evaluasi maka keterbukaan 

sangat lah penting peranannya. Hal ini belum dapat dipastikan apa penyebabnya 

entah karena malu berpendapat, segan untuk mengkritik teman, atau bahkan takut.  

✓ Waktu pelaksanaan UPDATE II dimalam hari menjadi penghambat karena kami 

merasa para anggota BEM Prodi Akuntansi sudah lelah dengan adanya kegiatan 

Jelajah Kampus pada pagi sampai siang hari. Sehingga, membuat kegiatan ini 

terasa kurang maksimal pelaksanaannya.  

✓ Kurangnya inisiatif dari BPH BEM Prodi Akuntansi FE UNJ untuk membuka. 

sebuah obrolan yang bertujuan agar staf BEM Prodi Akuntansi berbicara dan 

mengemukakan pendapatnya 

 

d. Faktor Pendukung 

✓ Kasih sayang dan Rahmat Allah SWT 

✓ Kerjasama yang sudah cukup baik dari panitia dan peserta UPDATE 

✓ Tanpa mengurangi rasa terima kasih kami untuk Biro dan Departemen lain, kami 

merasa Departemen Humas dan Teknologi memiliki peran cukup besar dalam 

mendukung acara ini. Karena ketersediaan mereka dalam menyisipkan UPDATE 

untuk dilaksanakan saat kami berada di Bandung ditengah rundown program kerja 

Jelajah Kampus sehingga membuat tujuan refreshing sangat tercapai. 
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e. Saran 

Disarankan agar kedepannya UPDATE tidak dilaksanakan terlalu malam dan 

apabila memang terpaksa harus dilaksanakan malam hari, pastikan lagi bahwa keadaan 

para anggota tidak terlalu lelah. UPDATE memang acara yang terlihat mudah untuk 

dilaksanakan, tapi bukan berarti acara ini mudah tercapai tujuannya terutama di bagian 

evaluasi. Karena keterbukaan bukan hal yang bisa didapat dengan mudah. Evaluasi di sini 

tidak dipaksakan sehingga yang ingin mengevaluasi harus memiliki kesadaran, kemauan, 

dan keberanian sendiri untuk melontarkan kritik. Hal-hal ini tidak bisa atau sangat sulit 

didapatkan secara instan.  

Saran ini akan lebih ditujukan kepada BPH dan BPHI karena, sudah seharusnya 

membangun hal-hal diatas sejak awal masa jabatan. Kita seharusnya bisa menumbuhkan 

rasa saling percaya, saling menghargai, saling mendukung. Saling percaya agar semua 

bisa dengan nyaman untuk bercerita dan bertukar keluh kesah. Saling menghargai bila ada 

kritik dan mengerti bahwa tujuan kirtik itu tidak lain adalah untuk memperbaiki kita. 

Saling mendukung agar satu sama lain bisa lebih bersinergis semua tujuan tercapai. 

       

III. Laporan Susunan Acara 

Waktu Kegiatan 

20.40 – 21.00 WIB Persiapan panitia 

21.00 – 21.59 WIB Permainan upgrade 

21.59 – 23.50 WIB Evaluasi 

 
 
 
 
 
 

 


