
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Pendahuluan 

Mahasiswa adalah generasi muda harapan bangsa, mereka mampu memberikan 

kontribusi dalam berbagai bidang serta mampu memberikan solusi terhadap permasalahan 

yang terjadi di masyarakat. Mahasiswa juga diharapkan mampu menciptakan banyak 

inovasi dan perubahan serta mampu menjadi agen penggerak suatu peradaban dengan 

kontribusi yang bermanfaat kepada lingkungan sekitar. Hal tersebut  merupakan anugerah 

dari Tuhan Yang Maha Esa yang patut disyukuri. Oleh karena itu, mahasiswa harus 

memiliki kepribadian yang kuat, tangguh, dan mudah beradaptasi. 

Umumnya, mahasiswa baru mengalami masa peralihan dari sekolah menengah atas 

menuju perguruan tinggi, mereka memerlukan proses untuk belajar menyesuaikan diri serta 

mengenal lebih dekat dengan lingkungan kampus mereka. Oleh karena itu, diperlukan 

suatu kegiatan yang bermanfaat bagi mahasiswa untuk mempererat tali 

persaudaraan,menjalin keakraban, dan mengenal lebih dekat teman-teman, kakak tingkat,  

alumni, dan para dosen di Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Jakarta.  

Berkaitan dengan hal tersebut, kami selaku perwakilan dari mahasiswa baru Prodi 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta Angkatan 2019 mengadakan 

sebuah kegiatan yang dinamakan KREASI (Keakraban Mahasiswa Akuntansi) 2019 yang 

bertemakan “GALAKSI” (Gathering Ala Anak Akuntansi). Kegiatan ini merupakan 

 salah satu program kerja dari Departemen Kaderisasi BEM Prodi Akuntansi FE UNJ 

 Periode 2019 yang bertujuan untuk menjaga keharmonisan dan tali silaturahim antar 

mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

Besar harapan kami dalam kegiatan KREASI ini agar bermanfaat bagi Mahasiswa 

Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta menjadi sebuah satu yang utuh, 

dengan  saling mengenal satu sama lain, peduli antar sesama, dan saling berbagi sehingga 

nantinya akan mengharumkan almamater Universitas Negeri Jakarta. Semoga acara ini 

dapat mempererat hubungan yang baik antar mahasiswa/i Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta. 

 

II. Pelaksanaan 

Acara KREASI ini dilaksanakan di Aula Bung Hatta Kampus A Universitas Negeri 

Jakarta, pada Minggu, 17 November 2019.  Peserta KREASI 2019 terdiri dari mahasiswa 

aktif angkatan 2016-2019 dan  alumni Akuntansi FE UNJ, yang berjumlah sekitar 146 

orang. 

Rangkaian Acara KREASI ini dimulai dengan partisipan yang hadir harus mengisi 

presensi terlebih dahulu di tempat yang telah disediakan oleh panitia, sekaligus untuk 

mengambil tiket dan mengambil snack prasmanan yang sudah disiapkan oleh Sie. Konsum, 

didepan Aula juga terdapat stand photobooth. Kemudian pembukaan, acara KREASI 2019  



 

 

ini dibuka oleh MC yaitu Nur Aini Humairah dan M. Febriansyah, yang dilanjutkan 

dengan pembacaan tilawah dan saritilawah oleh Sahrul Hikam dan Anisa Indah, 

dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipandu oleh 

Inggit Ukhti, kemudian sambutan-sambutan dari Ilyas Nur Imam selaku  Ketua Pelaksana 

KREASI 2019, Muhammad Ridlo Akbar selaku Ketua BEM Prodi Akuntansi, dan Ibu 

Hera selaku perwakilan Dosen Akuntansi.  

Rangkaian acara yang ketiga, yaitu Lomba antar kelas khusus akuntansi 2019. 

Konsep ini di buat untuk mahasiswa akuntansi yang ingin menunjukan bakatnya melalui 

lomba antar kelas ini. Setiap kelas bebas menampilkan apa saja, panitia telah menyiapkan 

alat-alat musik untuk penampilan. 

Setelah lomba selesai, Rangkaian acara yang empat, yaitu Talk-show interaktif. 

Talkshow pada KREASI 2019 diisi oleh kak Alifia Sholihah dan kak Dhino Yunianto 

selaku pembicara. Talk-show interaktif  berjalan terlambat dikarenakan pembicara terjebak 

macet tetapi diisi denga ice breaking berupa games oleh ka Alifia Sholihah.  Acara sharing 

alumni ini dipandu oleh Nadya Meyliana Hadi selaku moderator. Kedatangan kak Alifia 

dan kak Dhino ini disambut dengan baik oleh peserta KREASI 2019, karena kak Afia dan 

kak Dhino memiliki banyak wawasan, pengalaman, dan pengetahuan,hal ini membuat 

Talk-show interaktif ini menjadi sangat menarik dan membuka wawasan audience.Setelah 

acara Talk-show selesai, Ilyas selaku Ketua Pelaksana KREASI 2019 pun memberikan 

bingkisan kepada kak Dino dan kak Alifia selaku pembicara.  

Ketika waktu telah menunjukkan pukul 12.10 WIB, kami melanjutkan rangkaian 

acara selanjutnya, yaitu ISHOMA. Setelah ISHOMA, Peserta diminta untuk kembali ke 

aula pada pukul 12.50 WIB untuk makan siang bersama. Seluruh peserta dan panitia 

membentuk lingkaran besar dan makan bersama. Setelah ISHOMA, MC mengondisikan 

peserta untuk merapikan tempat duduknya kembali.  

Dilanjutkan oleh penampilan kakak-kakak tingkat yang merupakan gabungan dari 

angktan 2017 & 2018 membawakan 3 buah lagu. Penampilan ini ditampilkan dengan 

mematikan lampu dan menyalakan senter handphone sehingga peserta terbawa suasana 

asik dan santai. 

Acara dilanjutkan dengan Games dari para mahasiswa akuntansi. Dalam games ini, 

pertama-tama peserta dibagi menjadi  tujuh kelompok. Pembagian kelompok ini dilakukan 

dengan cara pengelompokan  peserta oleh panitia kreasi, namun pada saat acara 

pengelompokkan menjadi kurang terarur akibat banyaknya peserta yang berpindah-pindah 

kelompok serta kurangnya jumlah anggota kelompok.Games ini terbagi menjadi tiga game 

yang masing-masing posnya memiliki games yang berbeda-beda dan bergiliran. Games 

dilaksanakan di dalam aula. 

 



 

 

Pertukaran kado dipimpin oleh MC dan kado dibagikan kepara peserta secara acak. 

Lalu, disetelkannya musik untuk dua kali putaran kado setelah itu kado berhenti dan kado 

menjadi hak cipta pemegang. Setelah bertukar kado selesai saatnya untuk mengacak nomer 

doorprize dan dilanjut dengan pembagian hadiah games dan lomba antar kelas. Serta yang 

terakhir, acara KREASI 2019 melakukan sesi foto bersama oleh seluruh peserta dan panitia 

KREASI 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Laporan Masing-Masing Sie. 

Sie. Acara 

Koordinator    : Nadya Meyliana Hadi 

Staf  :  

 

• Annisa Indah Safitri 

• Allifia Azzahra 

• Dewi Ingriyani 

• Farah Wirnawati 

• Gloria Fortuna Joya 

• Haya Huwaidah 

• Inggit Ukhti Fatihah 

• Karina Dwi 

• Khusnul Khotimah 

• M. Febriansyah 

• Naila Fadhilni 

• Nafa Farha Mutia 

• Nur Aini Humairah 

• Rachmalia Jeany 

• Rossalina A 

• Sahrul Hikam

 

a. Perencanaan  

• Menentukan tema dan konsep acara  

• Menyusun rundown acara 

• Menentukan anggaran untuk pendanaan segala kebutuhan Sie. Acara 

• Menentukan pengisi acara dan MC  

• Menyiapkan games yang akan dilaksanakan 

• Menyiapkan bingkisan untuk pembicara dan alumni 

• Menentukan pembicara untuk talkshow  

 

b. Pelaksanaan 

• Menjalankan kegiatan sesuai rundown yang telah ditentukan 

• Memastikan acara berjalan dengan lancar dan baik 

• Mengkoordinasikan seluruh panitia KREASI saat kegiatan berlangsung 

• Mempersiapkan souvenir seperti totebag dan id card 

• Membeli hadiah untuk pemenang lomba angkatan 2019 dan games 

• Mempersiapkan dan membungkus beberapa kado dengan kertas koran sebagai 

antisipasi jika peserta tidak membawa kado 

 

c. Faktor Penghambat 

• Peserta banyak yang terlambat hadir, sehingga pembukaan diundur 

• Keterlambatan waktu pada setiap rangkaian acara, sehingga rundown bergeser 

menjadi lebih lama 

• Ice breaking tidak jadi ditampilkan, karena mengejar waktu ISHOMA 



 

 

• Keterlambatan penampilan angkatan 17 dan 18, sehingga waktu penampilan 

diundur setelah ISHOMA 

• Pembagian kelompok dalam games belum seimbang 

• Peserta games kurang kondusif, dikarenakan beberapa peserta yang berpindah-

pindah kelompok 

• Pergeseran rundown yang lebih lama membuat pelaksanaan games dilakukan di 

ruangan 

• Games balon dan bedak yang dilakukan di dalam ruangan, membuat ruangan 

menjadi kotor  

• Terjadi miss komunikasi antar staf 

• Kurang konsisten dalam menentukan kelompok saat pembagian tiket 

 

d. Faktor Pendukung 

• Kasih sayang dan rahmat Allah SWT 

• Persiapan yang cukup matang sebelum kegiatan dilaksanakan 

• Kerjasama panitia yang cukup baik dan kekompakan yang terbentuk pada hari 

pelaksanaan, terutama inisiatif panitia saat terjadi kesenjangan waktu akibat dari 

pembicara yang datang terlambat 

• Dana yang mencukupi dalam melaksanakan kegiatan ini, meskipun harus 

menghemat untuk memenuhi kebutuhan acara 

• Bantuan, dukungan, dan bimbingan dari Pengurus BEM Prodi Akuntansi FE UNJ 

periode 2019 

 

e. Saran/Rekomendasi 

Untuk acara KREASI selanjutnya diharapkan Sie. Acara dapat membuat konsep 

baru dan berkoordinasi dengan lebih baik lagi dengan Sie.  lain dan juga pengisi acara. 

Serta, untuk coordinator Sie. Acara selanjutnya tidak disarankan untuk dijadikan 

moderator talkshow agar lebih fokus dalam mengawasi staf acara lainnya. Semoga 

panitia tahun berikutnya dapat lebih tegas dan mengajak peserta dan panitia lainnya 

untuk lebih menghargai pembicara. Untuk perencanaan waktu, diharapkan kedepannya 

dapat lebih baik lagi pada saat acara belangsung. Selain itu, pelaksanaan acara pada 

hari minggu dinilai kurang tepat karena bersamaan dengan kegiatan keagamaan.



 

 

 

Sie. Humas  

Koordinator : Gita Astika Rachmadevi 

Staf  : 

• Ananda Puspitasari 

• Az'zahra NifaShavira 

• Fariz Zahran 

Adyatma 

• Friska Adelina 

• Hilman Nabil Syah P 

• Intan 

Kusumawardany 

• Jihan Afifah sabrina 

• Karunia Sekar Dwi 

Meylany 

• Nada Maitsa 

• Novia 

• Ratna Setyaningsih 

• Rauni Duha Rambe 

• Reni Suwandi Ade Puspita 

• Tasya Syaffarina Pangestu 

 

a. Perencanaan 

• Mengundang Mahasiswa/I Akuntansi aktif UNJ dan alumni  

• Mempersiapkan publikasi dan sounding acara KREASI  

• Menjadi narahubung untuk peserta KREASI 2019 

 

b. Pelaksanaan 

• Mengundang Mahasiswa/i Akuntansi aktif  

• Menyebarluaskan acara KREASI dengan melakukan sounding ke antar kelas 

serta media sosial seperti instagram (@kreasi.19) dan whatsapp 

• Membuat link  pendaftaran di google form untuk peserta KREASI 

• Melakukan live report selama acara berlangsung di media sosial instagram 

(@kreasi.19) 

 

c. Faktor Penghambat 

• Terjadi miss communication pada saat sounding, baik dari peserta dengan panitia 

maupun antar panitia 

• Jadwal kelas yang sering berbenturan untuk sounding 

• Masih terdapat 2 kelas yang tidak mendapatkan sounding karena waktu yang 

sudah dekat dengan acara KREASI 

• Kurang jelasnya jobdesk Sie. Humas, karena masih beririsan dengan Sie. DPD 

• Jumlah peserta yang jauh dari target 

 

 



 

 

d. Faktor Pendukung 

• Kasih sayang dan rahmat Allah SWT 

• Kerjasama  di internal Sie. Humas yang baik,  

• Tim yang dibentuk untuk sounding cukup berjalan dengan lancar 

 

e. Saran/Rekomendasi 

Saran dari Sie. Humas KREASI 2010 adalah untuk selalu meningkatkan 

koordinasi kepada Sie.DPD untuk memperjelas pembagian jobdesc yang hampir 

mirip sehingga tidak terjadi miss communication. Lalu, diharapkan untuk membuat 

sounding yang menarik dan membuat grup whatsapp bersama peserta agar jumlah 

peserta dapat meningkat setiap tahun.  

 

Sie. Dana dan Usaha (Danus) 

Koordinator : Bahtiar Yunugroho 

Staf  :   

• Annisa Adhiningrum 

• Chicha Ayu Del Alpi 

• Fina Amal A  

• Indira Julianty  

• Muhammad Fauzan A 

• Muhammad Hafizur  

• Regita Ika Damayanti  

• Sinta Claudia Manalu  

• Steffani Debora Auli  

• Stephanie Nathania 

• Stevani Agustin 

• Syamsiyah Laela Tunnisa

    

         

a. Perencanaan 

• Penentuan staf Sie. Danus 

• Penentuan PJ per kelas 

• Pembuatan daftar barang yang akan dijual 

• Penentuan target penjualan 

• Pembagian kelompok per kelas agar waktu jualan bisa terbagi dengan baik 

 

 

b. Pelaksanaan 

• Pelaksanaan jualan dimulai setelah pemilihan dan penentuan staf danus 

• Sie. Danus bertanggungjawab atas pengambilan barang dan pengumpulan uang 

dalam satu hari berjualan 

 

 



 

 

c. Faktor Penghambat 

• Panitia yang mendapat giliran berdagang sering telat mengambil barang 

dagangan  

• Proposal sponsorship batal diajukan karena proses pengajuan proposal yang 

melampaui deadline  

• Waktu yang bentrok dengan jam kuliah sehingga menghambat kegiatan 

berdagang  

• Kurangnya sarana untuk berjualan 

• Proposal donasi yang salah dibuat oleh sekretaris membuat Sie. Danus tidak bisa 

mengajukan kepada orang tua Mahasiswa 

• Terjadinya kesalahan komunikasi dengan produsen 

 

d. Faktor Pendukung 

• Rahmat Allah SWT yang telah dilimpahkan kepada kami 

• Bantuan dari pengurus BEM Prodi Akuntansi 2019 dan steering committee 

• Semangat dan kerja keras yang dimiliki Sie.Danus untuk menjalankan tugas dan 

menyukseskan acara ini 

• Keterlibatan dan bantuan dari beberapa Sie. dan juga BPH KREASI 2019 untuk 

membantu Sie. Danus dalam menjalankan tugas 

• Kesehatan yang selalu diperhatikan sehingga tidak menghambat pelaksanaan 

pencarian dana 

 

e. Saran/Rekomendasi 

 Untuk Sie. Danus selanjutnya, diharapkan mempunyai semangat, niat yang 

teguh, ketulusan dalam melaksanakan tugas, dan kesabaran dalam berdagang. Jaga 

kesehatan agar dapat melaksanakan tugas dengan maksimal setiap harinya, pastikan 

makan yang cukup agar tubuh tetap fit dan tidak mudah lelah. Saling terbuka atas 

permasalahan yang terjadi, berbagi tugas dengan sesama anggota danus serta saling 

peduli satu sama lain dan menyingkirkan ego masing-masing. Saling mendukung 

dagangan Sie. Danus dengan membeli dagangan Sie.Danus sehingga mempermudah 

teman-teman yang berjualan di hari itu. Serta mengganti menu yang ada sehingga 

yang membeli dagangan itu tidak bosan dengan apa yang Sie. Danus jual. 

 

 

 

 

 



 

 

Sie.Perlengkapan 

Koordinator : Nandi Ahmad Zaenal  

Staf   :  

• Alryan Isra Kusnanto  

• Arbi Setiawan   

• Ariq Fareli Lutfhy 

• Asti Talitha Rahima 

W. P.  

• Ava Indriani  

• Jessica Naomi 

• Maharani Putri 

Salsabila 

• Nadila Fauziah 

• Putri Alika Ramadhina 

• Putri Maulidya 

• Ruth Gabirella Apriliana 

• Safina Nadiva 

• Theresia Sondang Balit Aplasi 

• Zahra Rifalda

 

a. Perencanaan  

• Menentukan staf dari Sie. Perlengkapan 

• Berkoordinasi dengan Sie. yang lainnya untuk menyediakan keperluan yang 

dibutuhkan untuk kelengkapan acara 

• Pembagian penanggung jawab setiap Sie. 

• Membuat list perlengkapan yang diperlukan 

• Mencari tempat pelaksanaan acara 

• Mencari perlengkapan utuk mendesain panggung dan tempat pelaksanaan games 

• Mencari perlengkapan yang dibutuhkan setiap Sie. 

• Mencetak backdrop untuk panggung dan banner untuk keperluan photobooth 

 

b. Pelaksanaan  

• Menyediakan ruangan untuk rapat besar dan rapat akbar  

• Menyediakan gedung acara dan tempat untuk games 

• Menyediakan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkan untuk membuat 

dekorasi 

• Menyediakan perlengkapan yang dibutuhkan oleh setiap Sie. 

• Membantu pekerjaan Sie. lain pada saat acara 

• Bertanggung jawab atas ketersediaan alat-alat pendukung saat acara berlangsung 

 

 

 

 



 

 

c. Faktor Penghambat 

• Kurangnya koordinasi antara Sie. Perlengkapan dengan Sie. Lainnya dalam 

beberapa hal 

• Kurangnya manajemen waktu yang tepat dalam koordinasi pengumpulan 

perlengkapan untuk acara 

• Sie. Perlengkapan dibebankan oleh tugas yang seharusnya menjadi 

tanggungjawab panitia 

• Kurangnya komunikasi dengan penjaga gedung 

 

d. Faktor Pendukung 

• Rahmat serta pertolongan Allah SWT 

• Arahan dan saran dari pengurus BEM Prodi Akuntansi FE UNJ periode 2019 

• Semangat, kesadaran, serta antusiasme yang dimiliki Sie.Perlengkapan dalam 

menjelaskan tugas 

• Arahan dari steering committee (SC) yang membimbing kami mensukseskan 

acara KREASI 2019 

 

e. Saran/Rekomendasi 

 Untuk Kreasi tahun 2020, diharapkan Sie Perlengkapan bisa lebih tegas dalam 

membedakan barang keperluan acara dan barang keperluan yang menjadi urusan Sie. 

tersebut agar bisa membedakan mana yang harus diterima dan mana yang tidak, dan 

juga Sie. Perlengkapan hanya menerima surat yang telah jadi, serta menentukan 

dekorasi jauh-jauh hari agar persiapan lebih matang. Bersiap juga untuk menghadapi 

berbagai karakter petugas di UNJ. Kedepannya lebih menspesifikasi tugas staf-staf 

nya agar kordinasi antara Sie. Perlengkapan dan Sie. lain berjalan dengan lancar. 

Ketika pengumpulan barang, serta pembagian kerja usahakan merata supaya tidak 

ada keluhan dan kontrol menjadi lebih mudah bagi staf itu sendiri. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sie. Konsumsi 

Koordinator : Kartika Ayu Wulandhari 

Staf  :  

• Icha Annisa 

• Veronica Indah 

Aprilia 

• Afri Ardiyanti 

• Tazkiah Aulia 

• Dewi Atikah 

• Rihana Maryam 

• Nur Azizah Fitriani 

• Tiara Norma Yanti 

• Ghaniya Noura Prameswari 

• Shafa Athania Muldayanti 

• Annisa Alfiani 

• Alhaniyah Nurshabrina 

Rozak 

• Primoso Pebrianto 

• Yoreszha Mustab

 

a. Perencanaan 

• Menyusun menu makan siang dan snack untuk dosen, pengisi acara dan para 

peserta 

• Memesan makan siang dan snack yang telah ditentukan  

• Memesan minuman air kemasan 

• Mempersiapkan makan siang dan snack untuk pengisi acara dan para peserta 

 

b. Pelaksanaan  

• Mengkondisikan tempat prasmanan untuk snack 

• Mengkondisikan snack dan makan siang  

• Memastikan jumlah snack, makan siang dan air gelas/botol cukup untuk dosen, 

pengisi acara dan para peserta 

• Menyajikan snack dengan sistem prasmanan 

• Menyajikan makan siang dan minum untuk dosen, pengisi acara dan para peserta 

 

c. Faktor Penghambat 

• Kurangnya konsistensi dalam menentukan konsep makan siang sehingga 

menghambat kepastian pemesanan 

• Ketidakpastian jumlah peserta mengakibatkan kelebihan pemesanan snack, 

makan siang dan minum 

• Kurang komunikasi dengan penjual air gelas kemasan, sehingga pesanan 

dibatalkan 

• Pada saat pembagian makan siang, Sie. Konsum tidak memeriksa isi makanan, 

sehingga pada peserta ada yang tidak mendapat lauk 



 

 

• Panitia yang menjaga meja snack jumlahnya terlalu banyak sehingga membuat 

acara menjadi kurang kondusif 

 

d. Faktor Pendukung 

• Ridha Allah SWT 

• Dukungan dan doa dari seluruh panitia  

• Kerja sama tim yang baik sehingga bisa berjalan dengan baik 

• Adanya bantuan dari Sie. lain saat membagikan snack, makan siang dan minum 

datang sehingga memudahkan pengambilannya 

• Bantuan dari anak perlengkapan yang membawa barang bawaan untuk Sie. 

Konsum, sehingga memudahkan anak konsumsi 

• Kesiapsiagaan Sie. Konsum saat ada pesanan yang batal 

 

e. Saran/Rekomendasi 

• Untuk Sie. Konsum selanjutnya, pastikan jumlah peserta agar tidak kelebihan/ 

kekurangan saat melakukan pemesanan snack, makan siang dan minum 

• Terus mengingatkan pesanan kepada penjual dan mengingatkan waktu untuk 

dikirimnya 

• Sebelum memberikan makan siang, Sie. Konsumsi harus memastikan dulu isi 

pesanan 1 box lengkap atau tidak lengkap 

• Jangan lupa untuk merapihkan sisa makanan setelah acara selesai 

• Menawarkan snack kepada panitia untuk sarapan 

• Jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada panitia lain 

 

Sie. Desain, Publikasi dan Dokumentasi  

Koordinator : Muhammad Sabiq Umar Prasetyo 

Staf  :  

• Adedyani Putri 

• Aldy Nova 

Ramadhoni     

• Alifa Shafiya Nur 

Hasanah 

• Andi Tenri Armeina 

• Irnawati 

• Laurencia Audrey Hanna  

• Miana Trisanti 

• Mikyal Farialmira  

• Nurma Puspitasari 

• Tamara Carmeni

 

 

 

 



 

 

a. Perencanaan 

• Membuat berbagai desain yang diperlukan untuk kegiatan KREASI 

• Mempublikasikan acara KREASI melalui media sosial 

• Mendokumentasikan selama kegiatan KREASI berlangsung 

 

b. Pelaksanaan 

• Mengaktifkan media sosial, berupa instagram: kreasi.19  

• Menyebarluaskan dokumentasi kepanitiaan dan acara lewat instagram KREASI 

2019 

• Membuat design logo, baju panitia, id card, photobooth, tiket, poster, twibbon, 

countdown, backdrop, cue card dan sertifikat. 

• Mendokumentasikan selama kegiatan berlangsung 

• Menyebarkan hasil photobooth kepada para peserta melalui google drive 

 

 

c. Faktor Penghambat  

• Kurangnya koordinasi kepada SC, antar Sie., dan antar staf sehingga terjadi miss 

commucation 

• Koordinator meremehkan amanah, sehingga proses pengajuan proposal 

terhambat  

• Waktu untuk voting baju terlalu lama 

•  Baterai kamera habis saat pelaksanaan acara 

• Sie. DPD tidak menawarkan peserta untuk berfoto di photoboot 

 

d. Faktor Pendukung 

• Kasih sayang Allah SWT 

• Bantuan dari pengurus BEM Prodi Akuntansi FE UNJ periode 2018 

• Semangat yang dimiliki Sie. Desain, Publikasi, dan Dokumentasi dalam 

menjalankan tugas 

• Support dari seluruh panitia KREASI 2018 

 

e. Saran/Rekomendasi 

Saran untuk Sie. DPD KREASI selanjutnya adalah untuk selalu melakukan 

koordinasi kepada SC, Sie. Lainnya serta stafnya agar tidak terjadi miss 

communication. Lalu, diharapkan untuk lebih menghargai BPH dan tulus dalam 

bekerja sesuai dengan deadline yang ditentukan. Serta yang terpenting untuk 

Koordinator Sie. DPD selanjutnya adalah jangan pernah meremehkan amanah. 



 

 

IV. Susunan Acara  

 Keakraban Mahasiswa Akuntansi 2019 

 “Gathering Ala Anak Akuntansi” 

Minggu, 17 November 2019 

 

Waktu Kegiatan 

08.00-09.00 WIB Pengkodisian dan absensi  

09.00-09.10 WIB Pembukaan oleh MC 

09.10-09.15 WIB Pembukaan dan sambutan 

09.15-09.20 WIB Pembacaan tilawah dan saritilawah 

09.20-09.30 WIB Menyanyikan Lagu Indonesia Raya dan Totalitas Perjuangan 

09.30-09.35 WIB Sambutan Ketua Pelaksana 

09.35-09.40 WIB Sambutan Ketua BEM Prodi Akuntansi 

09.40-09.45 WIB Sambutan perwakilan alumni 

09.45-10.45 WIB Penampilan kelas 

10.45-11.50 WIB Talkshow 

11.50-12.00 WIB Ice Breaking 

12.00-12.50 WIB ISHOMA 

12.50-13.30 WIB Penampilan dari angkatan 2016, 2017 

13.30-14.30 WIB Games 

14.30-15.30 WIB Penampilan 

15.30-16.00 WIB Tukar kado dan penutupan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. Laporan Susunan Acara  

 

 Keakraban Mahasiswa Akuntansi 2019 

“Gathering Ala Anak Akuntansi” 

Minggu, 17 November 2019 

 

Waktu Kegiatan 

08.00-09.20 WIB  Pengondisian dan absensi  

09.20-09.25 WIB Pembukaan oleh MC 

09.25-09.30 WIB Pembacaan Tilawah dan Sari tilawah  

09.30-09.33 WIB Menyanyikan lagu Indonesia Raya 

09.33-09.37 WIB Kata Sambutan dari Ketua Pelaksana KREASI 2019 

09.37-09.39 WIB Kata Sambutan dari Ketua BEM Prodi Akuntansi 2019 

09.39-09.45 WIB Kata Sambutan dari Perwakilan Dosen 

09.45-09.50 WIB Penampilan D3 Akuntansi 1 

09.50-09.55 WIB Penampilan S1 Akuntansi A 

09.55-10.04 WIB Penampilan S1 Akuntansi B 

10.04-10.12 WIB Penampilan D3 Akuntansi 2 

10.12-10.39 WIB Kesan dan pesan peserta 

10.39-10.43 WIB Joget bersama 

10.43-12.00 WIB Talkshow interaktif 

12.00-12.45 WIB Shalat Dzuhur 

12.45-13.30 WIB Makan siang bersama 

13.30-13.45 WIB Pengondisian 

13.45-14.02 WIB Penampilan gabungan angkatan 2017 dan 2018 

14.02-14.44 WIB Games 1  (Rebut Kursi) 

14.44-14.52 WIB Games 2  (Lingkar Melingkar) 

14.52-15.09 WIB Games 3  (Balon Bedak) 

15.09-15.20 WIB Pengondisian 

15.20-15.40 WIB Tukar kado 

15.40-15.48 WIB Pengumuman doorprize 

15.48-15.50 WIB pengumuman juara penampilan angkatan 2019 

15.50-15.53 WIB Pengumuman juara games 

15.53-16.03 WIB Foto bersama dan doa penutup 

 

 

 



 

 

VI. Anggaran Biaya 

 

Anggaran Biaya 

Kreasi 2019 

 

A. PEMASUKAN  

• Kas BEM Prodi Akuntansi                 Rp     250.000,- 

• Tiket Masuk Kreasi 2019 

o Angkatan 2019  (138 orang @ Rp 35.000,-)  Rp  4.830.000,- 

o Angkatan 2018 (50 orang @ Rp 35.000,-)  Rp  1.750.000,- 

o Angkatan 2017 (20 orang @ Rp 35.000,-)  Rp     700.000,- 

o Angkatan 2016 (20 orang @ Rp 35.000,-)  Rp     700.000,- 

o Angkatan 2015  (10 orang @ Rp 35.000,-)  Rp     350.000,- 

o Alumni   (10 orang @ Rp 35.000,-)  Rp     350.000,- 

• Dana dan Usaha       Rp  3.000.000,-+ 

TOTAL PEMASUKAN       Rp11.680.000,-

  

B. PENGELUARAN  

1. Kesekretariatan  

✓ Proposal  

o Print    (20 lembar @ Rp 1.000,-)  Rp 20.000,- 

o Jilid    (2 lembar @ Rp 3.000,-)  Rp   6.000,- 

o Fotokopi    (20 lembar @ Rp 300,-)  Rp         6.000,- 

✓ Surat Menyurat  

o Surat Undangan   (15 lembar @ Rp 1.000,-)  Rp       15.000,- 

o Presensi Peserta    (20 lembar @ Rp 1.000,-)  Rp       20.000,- 

o Presensi Panitia   (10 lembar @ Rp 1.000,-)  Rp       10.000,- 

o Fotokopi     (60 lembar @ Rp 300,-)  Rp       18.000,- 

✓ Materai 

o Materai 3000   (3 lembar @ Rp 4.000,-)  Rp       12.000,- 

o Materai 6000   (2 lembar @ Rp 7.000,-)  Rp       14.000,- 

✓ Map     (12 buah @ Rp 2.000,-)  Rp 24.000,- 

✓ Print Logo     (5 lembar @ Rp 1.000,-)  Rp   5.000,- 

✓ Print Presensi Rapat    (10 lembar @ Rp 1.000,-)  Rp 10.000,- 

✓ Fotokopi Presensi Rapat (30 lembar @ Rp 300,-)  Rp   9.000,- 

✓ Kwitansi     (5 buah @ Rp3.000,-)  Rp       15.000,- 

✓ Pembuatan LPJ  



 

 

o Print    (70 lembar @ Rp1.000,-)  Rp       70.000,- 

o Fotokopi    (140 lembar @ Rp 250,-)  Rp       35.000,- 

o Jilid     (3 lembar @ Rp3000,-)  Rp         9.000,-+  

Total Kesekretariatan       Rp     298.000,- 

 

2. Sie. Acara  

✓ Hadiah Games  

o Juara I        Rp      75.000,- 

o Juara II        Rp      50.000,- 

✓ Hadiah Lomba Kelas  

o Juara I       Rp 50.000,- 

o Juara II       Rp  30.000,- 

o Juara III       Rp 25.000,- 

o Kelompok Terfavorit      Rp 25.000,- 

✓ Doorprize     (5 buah @ Rp20.000,-)  Rp     100.000,- 

✓ Balon Latex     (40 buah @ Rp500,-)  Rp 20.000,- 

✓ Bingkisan Pembicara    (2 paket @ Rp150.000,-)  Rp     300.000,-    

✓ Balon Huruf Galaksi    (7 buah @ Rp2.000,-)  Rp 14.000,- 

✓ Fotokopi Juklak   ( 200 lembar @ Rp250,-)  Rp 50.000,- 

✓ Souvenir Peserta     (248 buah @ Rp10.000,-)  Rp 2.480.000,-+ 

Total Sie. Acara        Rp 3.219.000,- 

 

3. Sie. Perlengkapan  

✓ Sewa Aula Hatta   (1 hari @ Rp 600.000,-)  Rp      600.000,- 

✓ Trash Bag    (1 pak @ Rp 20.000,-)  Rp        20.000,- 

✓ Dekorasi        Rp     230.000,-+ 

Total Sie. Perlengkapan       Rp     850.000,- 

 

4. Sie. Konsumsi  

✓ Snack  

o Dosen & Pembicara (4 kotak @ Rp 10.000,-)  Rp      40.000,- 

o Peserta      (248 kotak @ Rp 5.000,-)   Rp  1.240.000,- 

✓ Makan Siang    

o Dosen & Pembicara (4 kotak @ Rp 20.000,-)  Rp      80.000,- 

o Peserta      (248 kotak @ Rp 15.000,-)   Rp  3.720.000,- 

✓ Tissue      (2 pak @ Rp 8.000)   Rp        16.000,- 

✓ Buah-buahan        Rp      100.000,- 

✓ Sedotan       (1 pak @ Rp 5.000)   Rp    5.000,- 



 

 

✓ Air mineral gelas      (12 dus @ Rp 20.000,-)   Rp      240.000,- 

✓ Air mineral botol      (1 dus @ Rp 45.000,-)  Rp       45.000,-+ 

Total Sie. Ko nsumsi       Rp 5.486.000,- 

 

5. Sie. Humas  

✓ Poster 

o Print     (3 lembar @ Rp 3.000,-)  Rp         9.000,- 

o Fotokopi    (15 lembar @ Rp 200,-)   Rp        3.000,-+ 

Total Sie. Humas        Rp  12.000,- 

 

6. Sie. Desain, Publikasi,  dan Dokumentasi (DPD) 

✓ Tiket      (265 lembar @ Rp 1.000,-)  Rp     265.000,- 

✓ Banner      (2m x 5m  @ Rp 20.000,-)   Rp     200.000,- 

✓ Photobooth     (2m x 5m @ Rp 20.000,-)  Rp     200.000,- 

✓ ID Card      (93 buah @ Rp 1.000,-)  Rp      93.000,-+ 

 Total Sie. DPD         Rp    758.000,-+ 

  

Rekapitulasi Anggaran Biaya KREASI 2019  

PEMASUKAN       Rp11.680.000,- 

PENGELUARAN   

1. Kesekretariatan     Rp     298.000,-            

2. Sie. Acara      Rp  3.219.000,- 

3. Sie. Perlengkapan     Rp     850.000,- 

4. Sie. Konsumsi     Rp  5.486.000,- 

5. Sie. Humas      Rp 12.000 

6. Sie. Desain, Publikasi, dan Dokumentasi  Rp     758.000,-+ 

TOTAL PENGELUARAN      Rp10.623.000,-+ 

SURPLUS        Rp  1.057.000,- 

 

VII. Laporan Anggaran Biaya 

(Terlampir) 

 

 

 

 



 

 

VIII. Penutup 

Demikian laporan pertanggungjawaban ini kami susun sebagai bahan informasi 

bagi pihak-pihak terkait dan dapat pula dijadikan sebagai bahan pembelajaran serta 

acuan bagi pelaksanaan Keakraban Mahasiswa Akuntansi BEM Prodi Akuntansi FE UNJ 

selanjutnya. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. 

 

        Jakarta, 24 November 2019 

 

Panitia Keakraban Mahasiswa Akuntansi (KREASI) 

Departemen Kaderisasi 

Badan Eksekutif Mahasiswa Prodi Akuntansi periode 2019 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketua Pelaksana, 

 

 

 

 

Ilyas Nur Imam 

NIM 1706619041 

Sekretaris, 

 

 

 

 

Afrida Cahyani 

NIM 1704519021 



 

 

 

          

       Sambutan Ketua Pelaksana KREASI 2019        Sambutan Perwakilan Ketua BEMP Akuntansi 2019 

 

          

         Talkshow Interaktif                       Penampilan Kelas 

 

         

Tukar Kado             Pembagian Hadiah 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


