
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 

KETUA UMUM 

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FE UNJ 2018 

A. PENDAHULUAN  

Alhamdulillah puji serta syukur selalu dihaturkan kehadirat Allah SWT, Tuhan 

Yang Maha Esa. Tuhan yang selalu memberikan rahmat dan kasih sayangnya sehingga 

sampai hari ini diberikan kesempatan untuk membuat laporan pertanggungjawaban apa 

yang telah saya lakukan selama satu periode menjabat. Shalawat serta salam tak lupa 

tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, beserta para pengikutnya yang 

selalu setia hingga akhir jaman. Dengan dibuatnya laporan pertanggungjawaban ini, berarti 

telah selesai pula amanah yang sudah diemban selama satu periode. Amanah yang tidak 

pernah terbayangkan sebelumnya, amanah yang bahkan langit dan bumi pun enggan untuk 

memikulnya. Tetapi sejatinya amanah itu bukanlah sesuatu untuk diminta, bukan pula 

sesuatu yang harus ditolak kedatangannya. Karena takdir ini telah digariskan oleh Allah 

bahkan sebelum saya hadir di dunia.  

Keberadaan BPM FE UNJ sebagai satu-satunya lembaga legislatif yang ada di 

Fakultas Ekonomi melengkapi susunan tata keorganisasian dalam kehidupan berpolitik 

yang sesungguhnya. Adanya lembaga eksekutif baik tingkat prodi maupun fakultas tidak 

lengkap rasanya apabila tidak ada lembaga legislatif yang menyertai. Meskipun banyak 

yang beranggapan keberadaan kami kurang terlihat, tapi ketahuilah bahwa kami 

menanggung beban berat dipundak ini demi mewujudkan kehidupan organisasi yang sesuai 

dengan harapan mahasiswa.  

Banyak pelajaran yang didapat dari organisasi ini. Kesabaran, ketekunan, ketelitian 

serta sikap toleransi sangat diasah selama 12 bulan kami menjalani kepengurusan. Karena 

hal itulah tidak dapat dipungkiri beberapa lebih memilih mundur dari barisan ini. Namun 

ketahuilah, mundurnya sebagian orang dari BPM FE semata-mata bukan berasal dari 

kesalahan satu pihak, ada banyak hal yang harus dievaluasi sebab-akibatnya. Meskipun ada 

yang lebih memilih untuk berhenti, tetapi tidak sedikit juga yang masih teguh terus berjalan 

hingga sampai pada tujuan akhir. Izinkanlah saya untuk mengungkapkan segala hal yang 

terjadi selama masa kepemimpinan saya lewat tulisan sederhana ini. Semoga laporan ini 

berguna sebagai bahan evaluasi untuk kepengurusan berikutnya. 

 

B. FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT  

1) Faktor Pendukung  

 Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya yang tiada henti 

 Kepercayaan dan tekad dari semua anggota BPM FE UNJ 2018  

 Bapak M. Yasser Arafat dan seluruh jajaran birokrat FE UNJ  

 Para penghuni Gd.L (Opmawa dan Ormawa FE UNJ) serta MTM UNJ atas segala 

semangat dan dukungannya • Semua pihak yang selalu mendukung kemajuan BPM 

FE UNJ yang tidak dapat disebutkan satu per satu.  



 

 

2) Faktor Penghambat  

 Kurangnya pemahaman semua anggota atas tugas dan tanggung jawabnya  

 Kurang kuatnya komitmen yang ditanamkan sejak awal kepengurusan  

C. REKOMENDASI  

 Berikan pemahaman akan tugas dan tanggung jawab kepada semua anggota sedari 

awal kepengurusan  

 Adakan semacam komitmen antar anggota dan pimpinan untuk selalu memegang 

amanah dengan baik  

 Jalin komunikasi yang baik dan berkelanjutan kepada para stakeholders • Kuatkan 

fungsi legislasi kepada semua anggota  

 Humas memainkan peran penting untuk branding BPM FE ke pihak eksternal  

 Terus melakukan evaluasi bersama eksekutif maupun legislatif semua fakultas untuk 

menyatukan suhu.  

 

D. PENUTUP  

Berbagai evaluasi yang telah dilakukan dan proyeksi bukanlah sebuah angan-angan 

melainkan sebuah gagasan yang harus direalisasikan di kepengurusan Badan Perwakilan 

Mahasiswa FE UNJ kedepan, guna mewujudkan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta yang lebih baik kedepan. Satu tahun belum cukup 

untuk menghasilkan kepuasan, masih banyak hal yang belum dapat dikerjakan, kontribusi 

yang belum banyak kami berikan, serta belum banyak solusi yang dapat kami sampaikan. 

Bahkan terlebih terlalu banyak masalah yang kami tinggalkan, terlalu banyak PR yang 

kami belum selesaikan.  

Ucapan terimakasih tidak akan cukup untuk mengungkapkan betapa saya ingin 

berterimakasih kepada kalian semua yang mau bertahan setelah terpaan badai dan 

kencangnya angin yang terus datang silih berganti. Ketika kita berhasil melewati satu 

periode bersama-sama rasa kekeluargaan akan muncul dengan sendirinya. BPM FE sudah 

menjadi bagian dari kehidupan kampus kita semua.  

Ketika banyak kekurangan yang kita miliki, kesalahan-kesalahan yang sudah kita 

perbuat dan Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk membenarkan apa yang 

salah dan berusaha untuk melakukan yang terbaik. Ibarat sebuah buku yang akan selesai di 

tulis pada setengah buku ditulis dengan kesalahan kesalahan yang sudah kita buat kita dapat 

menuliskan sisa buku itu dengan kebenaran yang akan kita lakukan.  

Saya dengan seluruh kerendahan hati ingin meminta maaf kepada semua pihak jika 

kami semua banyak melakukan kesalahan-kesalahan baik disengaja maupun yang tidak 

disengaja. Selama mengemban amanah di Badan Perwakilan Mahasiswa FE UNJ kami 

berusaha melakukan yang sebaik-baiknya, namun masih banyak kesalahan yang saya 

perbuat. Komitmen kami tidak perlu diragukan lagi, akan tetapi sebagai manusia biasa 

kami juga memiliki titik jenuh dimana hal itulah yang membuat atau menjadikan kami 

khilaf dalam mengemban amanah yang ada.  



 

 

Saya berharap kesalahan serta kehilafan kami dapat dimaafkan oleh semua pihak 

yang merasa kami rugikan. Selain itu saya harap kesalahan yang pernah kami perbuat dapat 

dijadikan bahan pembelajaran serta evaluasi kedepannya untuk periode selanjutnya 

Ucapan terimakasih kami ucapkan kepada semua pihak yang sudah mau membantu 

Badan Perwakilan Mahasiswa FE UNJ dalam periode ini, dan juga untuk seluruh lembaga 

di Gd. L saya ingin mengucapkan terimakasih atas kerjasamanya selama satu periode ini, 

semoga kerjasama kita dapat terus berlanjut sampai kedepannya. Semoga SYAWARA 

dapat terus berada di hati kalian. Jakarta, 3 Januari 2018 Ketua Umum BPM FE UNJ 2018 

Maruli Panggabean 

 

Jakarta, 16 Desember 2018 

          Ketua Umum BPM FE UNJ 2018 

 

 

Maruli Panggabean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 

BADAN URUSAN RUMAH TANGGA 

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FE UNJ 2018 

 

PENDAHULUAN 

 Bissmillahirahmanirahim... 

Segala puji bagi Allah sang maha pencipta, penyayang, serta pemurah yang telah 

memberikan kesempatan kepada kami untuk senantiasa mampu melakukan segala hal sesuai 

kehendakNya. Sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang diamalkan, dan beramanah merupakan salah 

satu bentuk mengamalkan ilmu yang telah kami miliki. Badan Urusan Rumah Tangga merupakan 

bagian dari BPM FE UNJ yang tentunya terbentuk guna menunjang kinerja dari BPM FE UNJ itu 

sendiri. Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) merupakan sebuah badan yang memiliki fokus 

untuk menangani administrasi dan keuangan dari BPM FE UNJ. BURT terdiri dari dua biro yang 

saling bersinergi guna mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Biro administrasi menjadi biro 

yang bertugas untuk menangi perihal administrasi internal maupun eksternal BPM FE UNJ. 

Selanjutnya, biro keuangan adalah biro yang bertugas untuk menangani keuangan dan 

kebendaharaan di internal BPM FE UNJ.    

BURT selain menjalankan fungsinya dalam administasi dan keuangan juga memiliki 

program keja. Program kerja tersebut yaitu bedah sekret (besek) dan pembuatan PDH. Kedua 

program kerja tersebut dijalankan sesuai dengan tujuan BURT dan tentunya untuk kepentingan 

BPM FE UNJ. Dengan adanya kedua program kerja tersebut diharapkan dapat semakin 

memaksimalkan fungsi BURT itu sendiri. Selain itu, diharapkan kami mampu mengambil 

pelajaran dari apa yang telah dijalankan selama satu periode ini. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM KERJA 

A. Bedah Sekret (BESEK) 

1. Analisis Masalah 

Perlunya suatu kegiatan terjadwal untuk  menjaga kebersihan dan kerapian sekretariat 

BPM FE UNJ.  

2. Tujuan 

Agar sekretariat BPM FE UNJ selalu  terjaga kebersihan dan kerapiannya sehingga dapat 

menciptakan kenyamanan bagi setiap anggota yang menempatinya.  

3. Konsep 

Bedah Sekret (BESEK) merupakan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka menjaga 

kebersihan dan kerapian sekretariat BPM FE UNJ. Konsep dari kegiatan ini adalah 

melaksanakan piket harian dan menata kembali sekretariat BPM FE UNJ secara berkala. 

4. Bentuk 

Bentuk dari kegiatan ini adalah piket harian dan penataan kembali sekretariat BPM FE 

UNJ secara berkala.  

5. Waktu 

Piket Harian   : Minggu keempat Maret s.d. Minggu keempat Desember 

Piket Berkala : Minggu keempat Maret, Minggu ketiga Oktober, dan Minggu .pertama 

Desember 

6. Sasaran 

Sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh pengurus BPM FE UNJ 2018. 

7. Parameter/Target Keberhasilan 

Pengurus BPM FE UNJ yang ikut serta dalam kegiatan ini mencapai 80% dari total 

pengurus. 

8. Susunan Panitia 

Kegiatan ini tidak memiliki susunan kepanitiaan. Yang menjadi penanggung jawab 

kegiatan ini adalah seluruh anggota BURT dan dibantu dengan seluruh pengurus BPM 

FE UNJ 2018 lainnya. 

 

 



 

 

9.  Realisasi Pelaksanaan 

Pada awal kepengurusan, anggota BURT melakukan rapat untuk menentukan 

waktu pelaksanaan BESEK dan membagi jadwal piket. Jadwal piket digunakan untuk 

pelaksanaan piket harian, dimana seluruh pengurus BPM FE UNJ dibagi menjadi 7 

kelompok. Pada setiap kelompok, terdapat satu anggota BURT yang bertugas sebagai 

penanggung jawab. Satu kelompok diberikan waktu satu minggu untuk melaksanakan 

kewajiban piket hariannya. Dalam pelaksanaannya, piket harian berjalan cukup lancar. 

Meskipun ada beberapa pengurus BPM FE UNJ yang tidak melakukan piket sehingga 

BURT mengenakan denda sesuai kesepakatan yaitu Rp 5.000,-.  

Sementara untuk piket berkala, yang terlaksana tepat waktu hanya piket berkala 

pertama yaitu pada minggu keempat Maret 2018. Untuk piket berkala kedua dan ketiga, 

tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena adanya renovasi gedung L yang dimulai 

bulan Oktober. Adanya renovasi ini membuat pengurus BPM FE UNJ harus 

memindahkan seluruh barang ke sekretariat BEM FE UNJ. Sampai akhirnya pada  

minggu ketiga Desember, gedung L selesai direnovasi dan pengurus BPM FE UNJ 

memindahkan dan menata kembali barang ke sekretariat BPM FE UNJ.  

10. Kendala 

a. Ketidakkonsistenan anggota BURT dalam mengingatkan pengurus BPM FE UNJ 

2018 untuk melaksanakan piket, khususnya piket harian. 

b. Kurangnya kesadaran dari pengurus BPM FE UNJ 2018 untuk melaksanakan piket 

harian maupun piket berkala. 

11. Usulan 

a. Anggota BURT harus konsisten untuk mengingatkan pengurus BPM FE UNJ 2018 

untuk melaksanakan piket secara langsung maupun via chat. 

b. Pengurus BPM FE UNJ 2018 harus meningkatkan rasa kepeduliannya terhadap 

kebersihan dan kerapian sekretariat BPM FE UNJ. 

 

B. Pembuatan PDH 

1. Analisis Masalah 

a. Perlunya identitas untuk BPM FE UNJ sebagai salah satu OPMAWA di lingkungan 

Fakultas Ekonomi 



 

 

2. Tujuan 

a. Memperkenalkan identitas BPM FE UNJ melalui penjualan atribut 

3. Konsep  

Pembuatan PDH merupakan program kerja Badan Urusan Rumah Tangga BPM FE UNJ 

guna menunjukkan identitas anggota BPM FE UNJ. Identitas tersebut berupa PDH, id 

card, serta emblem yang hanya boleh dimiliki oleh internal BPM FE UNJ. Dalam 

pembuatan PDH, id, card, dan emblem, BURT dibantu oleh BASPIM dalam pembuatan 

desain PDH dan id card. 

4. Bentuk  

Pembuatan identitas berupa PDH, ID CARD, dan Emblem. 

5. Waktu 

Minggu kedua April  : PDH, id card, emblem 

6. Sasaran 

Seluruh anggota BPM FE UNJ 

7. Parameter Keberhasilan 

a. Seluruh anggota BPM FE UNJ memiliki PDH, Id Card, dan Emblem 

8. Susunan Panitia 

Pembuatan PDH tidak memiliki kepanitiaan khusus, hanya dijalankan oleh seluruh 

anggota BURT dan dibantu oleh BASPIM dalam hal desain. 

9. Realisasi Pelaksanaan 

Perencanaan diawali dengan pembagian tugas yang dilakukan untuk BASPIM dan 

BURT. Dimana BASPIM bertugas untuk melakukan pembuatan beberapa desain PDH 

yang akan dipilih oleh anggota BPM. Sementara BURT bertugas untuk melakukan 

pendataan ukuran seluruh anggota BPM. Pada akhirnya terdapat tiga desain PDH yang 

dibuat BASPIM kemudian dilakukan voting untuk menetukan satu desain yang akan 

digunakan untuk PDH BPM satu periode kedepan. Selanjutnya, setelah desain telah 

ditentukan, BURT melakukan penagihan uang DP agar PDH dapat segera di produksi 

oleh vendor yang telah ditentukan sebelumnya. 

    Pelaksanaan pembuatan PDH mulai dilakukan pada bulan Maret dengan mengirim 

desain PDH, list ukuran, nama, serta badan yang ditempati oleh masing-masing anggota 

BURT kepada vendor. Tak lupa dilakukan pengiriman desain untuk ID card agar segera 



 

 

di produksi. Selanjutnya BURT kembali melanjutkan untuk  melakukan penagihan 

pelunasan kepada seluruh anggota BPM. Pembayaran yang dilakukan adalah sebanyak 

dua kali, dimana DP Rp 50.000,- dan kemudian pelunasan Rp 85.000,-.  

Setelah dilakukan produksi, pada akhir bulan Juli PDH sudah selesai dan dapat di 

distribusikan kepada seluruh anggota.  

10. Kendala  

a. Adanya anggota BPM yang keluar saat akan desain telah siap kirim ke vendor yang 

menyebabkan perubahan data nama dan ukuran 

b. Pembuatan PDH yang tergolong lama dan tidak sesuai jadwal 

c. Sulitnya menagih pelunasan pembayaran  

11. Rekomendasi 

a. Pilih vendor yang sesuai  

b. Lakukan komunikasi terkait progres pengerjaan PDH 

c. Rajin melakukan penagihan pembayaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 

BADAN ASPIRASI DAN MEDIA 

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FE UNJ 2018 

 

A. Pendahuluan 

Assalamualaikum Wr. Wb., 

Pertama-tama saya ingin mengucap syukur Alhamdulillah karena pada akhirnya 

sudah sampailah saya untuk menulis laporan pertanggung jawaban ini, yang berarti sudah 

saatnya kapal ini di labuhkan kembali. Dalam penulisan laporan pertanggung jawaban ini 

saya sedang dalam keadaan sehat wal’afiat meskipun sedikit flu karena sedang turun 

hujan saat ini. Dalam penulisan laporan pertanggung jawaban ini juga saya sedang 

berusaha mereview apa yang sebelumnya pernah ditulis oleh nahkoda di kapal 

sebelumnya yaitu Ka Jenita. Karena pada dasarnya keberadaan saya dalam Badan 

Aspirasi dan Media tahun ini masih atas bimbingan beliau sampai pada saat titik terakhir. 

Segala hal yang pernah Ka Jeni katakan mengenai evaluasi badan ini hampir semuanya 

saya utarakan kepada pimpinan sebelumnya. Oiya, sesungguhnya saya hanya menjadi 

pengganti nahkoda dari sebelumnya yang hanya dua bulan menggantikan posisinya, yang 

sebelumnya kapal dari badan ini pernah diterjang oleh badai dan karam yang amat sangat 

dahsyat sehingga nahkoda sebelumnya bisa terhempas dan harus meninggalkan kapal ini. 

Yang pada akhirnya para awak kapal ini pun kelimpungan tanpa arahan dan tujuan 

sehingga mereka menunjuk saya dengan segala musyawarah yang ada untuk menjadi 

nahkoda untuk kapal ini. Saya pun bukan nahkoda yang hebat dalam mengarahkan kapal 

ini, tapi yang saya ingat awak kapal di dalamnya percaya kalau saya bisa membantu 

mereka dalam mengemudikan kapal ini hingga akhir. Dan saya lebih percaya kepada 

mereka kalau kapal ini akan membawa kita pada dermaga akhir. 

Dalam penulisan ini saya berusaha mengulas apa yang sudah pernah saya dan 

awak lainnya perbuat didalam kapal ini. Nahkoda sebelumnya bernama Maria Fransiska 

jika kalian penasaran. Dia lah yang selama setengah periode sudah merasakan benturan 

badai dan karam sehingga kekuatan untuk menetap di kapal ini pun hilang. Jujur, saya 

pernah sering menyalahkan atas apa yang terjadi sampai pada akhirnya ia meninggalkan 

kapal. Pada dasarnya saya hanya ingin nahkoda saya kuat akan badai dan karam ini, 

karena pada dasarnya pun ketika saya  

menjadi awaknya banyak destinasi yang menjadi kebahagiaan yang harusnya bisa seluruh 

awak kapal ini datangi. Pada saat pagi hari ketika nahkoda sebelumnya mengeluarkan 

pernyataan kalau ia ingin turun, saya menangis. Sejadi-jadinya menangis. Yang bahkan 

orang lain sampai bertanya apa yang terjadi. Pada saat itu saya sedang berusaha untuk 

menyetir kapal ke dermaga persinggahan (re: open house) ini merupakan destinasi 



 

 

kebahagiaan harusnya. Tapi banyak hal yang membuat saya harus mengikhlaskan bahwa 

nahkoda saya pun ingin meninggalkan kapal ini, yang hampir membuat pikiran saya 

sedikit kacau akan arah tujuan nantinya. Sampai pada akhirnya pun saya sudah 

mengikhlaskan semua yang terjadi selama ini. Tidak ada rasa benci, dendam, atau 

kekesalan pada nahkoda sebelumnya. Justru saya berterimakasih kepada Ka Maria karena 

telah kuat selama setengah periode kemarin dan berusaha untuk setidaknya tetap tinggal 

walaupun kabar yang diberikan tidak sampai ke awak kapalnya, terimakasih banyak ka 

maria. Semoga di kapal yang lain, Ka Maria lebih bahagia dan dapat mengarahkan ke 

dermaga yang lebih indah nantinya, jangan pernah lupa kalau mantan awak kapal mu 

tetap pernah bagian dari keluarga mu, jadi kembalilah kapan pun ka maria mau  Dan 

pada dasarnya saya bukanlah orang yang cukup kuat dalam menahan sesuatu saya pun 

pernah merasakan rasa lelah juga. Tetapi sampai pada akhirnya saya ingat masih banyak 

awak yang memilih untuk tetap tinggal dan berjuang sampai dermaga akhir.  

Disamping segala macam hal yang kami hadapi, perjuangan kami dalam mencari 

aspirasi terbilang masih kurang dalam menjaring aspirasi, karena pada dasarnya 

kehadiran kami pun masih terpaku karena hanya terfokus pada aspirasi pada program 

kerja eksekutif tanpa memikirkan lagi mana aspirasi yang ingin di keluarkan mahasiswa 

umum. Hanya terpaku pada jumlah responden yang cukup pada setiap angket yang kami 

jalani karena mengingat banyak angket yang harus kami kejar, bahkan waktu yang kami 

miliki masih dibilang tidak cukup karena banyak angket yang tidak bisa tercapai. 

Atas nama aspirasi dalam lembar Pertanggung Jawaban ini saya meminta maaf 

kepada seluruh pihak, khususnya Mahasiswa FE UNJ yang aspirasinya belum bisa 

tersampaikan dengan baik. Semoga dengan bergantinya para pejuang aspirasi di periode 

berikutnya akan menjadi bahan evaluasi agar mereka nantinya dapat memperjuangkan 

segala aspirasi yang ingin disampaikan seluruh mahasiswa FE, Saya minta maaf.. 

B. Rekomendasi 

 

1. Pengefektifan antara Tim Aspirasi dan Tim Media Kreatif, di buatnya kepala tim 

diantara kedua job desk tersebut agar koordinasi berjalan dengan baik. Fungsi Kepala 

Badan tetap berfokus kepada kedua Tim tersebut serta berperan penting dengan tugas 

eksternal dan eksekutif, jadi kedua tim tersebut yang bekerja bersama anggota badan 

per tim nya dan kepala badan memantau kondisi internal agar tetap saling merangkul 

satu sama lain serta komunikasi dengan eksternal yang baik. 

2. Saat pembagian Tim Aspirasi terbentuk bagikan job desk sesuai dengan Penanggung 

Jawab Fraksi, agar pekerjaan lebih dapat dilakukan dengan mudah dan tersusun rapih. 

3. SOP antara Angket dan Media dibuat sesuai kondisi yang sudah terlihat, jika perlu 

diperbaharui, diganti, ataupun ditambah lebih baik diubah, tetapi dengan tidak 

mengubah di luar jalur yang seharusnya. 



 

 

4. Aturan mengenai jumlah responden yang tertera di SOP Angket haruslah jelas dan 

selalu di tinjau kembali agar anggota badan paham bagaimana seharusnya 

mendapatkan jumlah responden yang baik dan benar. 

5. Dalam angket yang dibuat oleh Badan Aspirasi maupun pengawasan angket untuk 

eksekutif tidak di perbolehkannya jawaban Netral ataupun segala bentuk macam 

jawaban yang mengarah pada ketidak pastian. 

6. Perjelas kembali pemisahan tugas antara Advokasi BEM dan Badan Aspirasi dalam 

menjaring aspirasi. Misalnya, pada saat menjaring aspirasi BEM melakukan kerja 

lapangan yang terjun secara langsung menjaring aspirasi kepada mahasiswa umum, 

sedangkan Badan Aspirasi mengolah hasil yang telah di berikan BEM dan 

menyampaikan segala Aspirasi yang ada kepada Birokrat. 

7. Jalankan program Reses, berikan pengetahuan lebih kepada anggota Baspim mengenai 

sistem reses yang dilakukan lembaga legislatif pemerintahan. Adakan Kelas Reses 

terlebih dahulu untuk anggota Baspim sekaligus seluruh anggota BPM FE. 

8. Masa reses yang ideal dilakukan selama 2 kali dalam satu periode. 

9. Cara Aspim melakukan angket dalam setiap program kerja aspim yaitu dengan 

sosialisasi bersama eksekutif (advokasi) dengan melakukan kesanggupan sebesar 75% 

angket yang akan di tarik Baspim dari total program kerja eksekutif. Misal, jumlah 

program kerja eksekutuf dalam satu periode berjumlah 13. Maka angket yang di tarik 

baspim nantinya sebesar 75% x 13 = 9.75. maka jumlah angket yang nantinya 

dilakukan baspim adalah 10 proker yang harus diangketkan. Dan pemilihan proker  

mana saja yang akan diangketkan dipilih sesuai dengan mudahnya responden 

didapatkan dan urgensi dari masing-masing proker acara BEM tersebut. 

10. Kinerja BASPIM  pada setiap kegiatan aliansi harus banyak menyumbangkan tenaga, 

contoh pada saat open house mengikuti setiap rapat yang sudah diadakan eksekutif 

ataupun DCA yang benar-benar harus selalu di follow up karena sesungguhnya di 

sanalah peran penting baspim. 

11. Variasi pengambilan aspirasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, tidak perlu saklek 

hanya dari angket tertulis. via google form dapat mempermudah baspim dalam 

pengolahan, asal terpantau validitasnya. Angket audio visual penting dilakukan agar 

penyampaian aspirasi dapat benar-benar dapat diperhatikan secara langsung oleh 

eksekutif sendiri. 

12. Jangan lupa untuk selalu publikasi ke media BPM (instagram maupun website) 

mengenai angket proker yang telah disampaikan kepada eksekutif. 

13. Klinik aspirasi dapat menjadi salah satu program kerja baspim juga dalam menjaring 

aspirasi yaitu dengan terjun langsung ke daerah tongkrongan ataupun tempat dimana 

mahasiswa lainnya berkumpul, karena suara mahasiswa yang berasal dari daerah 

‘tongkrongan’ yang katanya tidak terlihat baik justru perubahan dapat dimulai dari 

kritik yang mereka sampaikan. 

14. Website baru yang digunakan Tim Media Kreatif nanti diperiode 2019  hanya 

berjangka 1 tahun, maka dari itu tetap harus dibuatkannya backup dalam wordpress 



 

 

yang lama. Semoga website baru BPM dapat membuat publikasi mengenai legislative 

FE semakin tersebar luaskan.  

15. Maksimalkan penggunaan website baru BPM dengan membuat kontes tulisan 

mengenai aspirasi ataupun hal-hal mengenai legislative nantinya dan siapkan hadiah 

yang menarik kepada pemenang penulis tulisan aspirasi mahasiswa tersebut. Dan 

publikasi orang tersebut dalam segala media BPM atas kontribusinya yang kreatif dan 

membangun. 

C. Penutup 

Alhamdulillah Laporan Pertanggung Jawaban ini telah selesai dibuat, semoga 

segala dosa yang pernah saya lakukan dalam satu periode ini dalam Badan Aspirasi dan 

Media dapat dimaafkan semua pihak dan tidak adanya luka yang membekas dihati masing-

masing pribadi, karena sejatinya kesalahan tetap selalu ada di diri manusia dan segala 

kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. Semoga segala kekurangan yang saya tulis 

dalam laporan ini dapat di perbaiki oleh para pejuang aspirasi dan pemilik tangan indah 

nan kreatif dalam media selanjutnya. Semoga Badan  Aspirasi dan Media nantinya dapat 

selalu merangkul satu sama lain dan bahkan dapat menunjukan kualitas dirinya masing-

masing ke eksekutif maupun keluar. Atas nama manusia yang penuh dosa ini saya minta 

maaf atas segala kekurangan yang saya miliki. Semangat pejuang periode berikutnya! 

 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 

BADAN PENGADERAN 

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FE UNJ 2018 

 

1. Pendahuluan 

Puji dan syukur selalu dipanjatkan kehadirat Allah swt. yang telah mempertemukan 

dan membentuk kita dalam satu ikatan organisasi hingga kini tiba saatnya kepengurusan 

kita berganti. Laporan Kerja ini menjadi Laporan Pertanggung Jawaban kami sebagai 

anggota BPM FE UNJ 2018 khususnya Badan Pengaderan. Sehubungan dengan akan 

segera dilaksanakannya Sidang Umum BPM FE UNJ Periode 2018 maka kepengurusan 

kami di BPM FE UNJ 2018 akan berakhir. Telah banyak pengalaman dan tantangan yang 

kami lalui selama hampir satu tahun kepengurusan ini. 

Selaku Ketua Badan Pengaderan, Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-

banyaknya kepada 10 punggawa terhebat dan tercinta di Badan Pengaderan yang sudah 

meluangkan banyak waktunya, memberikan tenaga, dan menyumbangkan ide pemikiran 

terbaiknya untuk berkontribusi dengan baik di Badan Pengaderan BPM FE UNJ 2018. 

Semoga semua usaha dan kontribusi kita disini menjadi ladang amal dan ibadah, sehingga 

mampu memberikan manfaat untuk BPM FE UNJ, dan Fakultas Ekonomi UNJ. Selain 

ucapan terima kasih, Saya juga ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya atas segala 

kesalahan perbuatan dan kata-kata yang telah Saya lakukan baik secara sengaja ataupun 

tidak disengaja, selama menjadi Ketua Badan Pengaderan. 

 Dengan adanya Laporan Kerja Badan Pengaderan ini, besar harapan dapat 

dijadikan pembelajaran untuk Badan Pengaderan BPM FE UNJ periode berikutnya. 

Semoga semua hal yang baik di periode ini dapat dipertahankan, dan hal-hal yang buruk 

dapat diperbaiki pada periode berikutnya. 

 

2. Laporan Agenda Kerja atau Non Agenda Kerja 

1) Family Gathering dan Pembekalan 

a. Analisa Masalah 

Family Gathering atau biasa disebut FAMGATH. FAMGATH adalah kegiatan atau ajang 

perkenalan antaranggota untuk saling mengenal dan mengetahui sikap dan kepribadian pada awal 

periode. Sedangkan, agenda pembekalan adalah sebuah kegiatan sharing ilmu tentang tugas dan 

kewajiban yang harus dilaksanakan selama kepengurusan dalam bentuk diskusi. Dalam rangka 

mempererat tali silaturahmi dan perkenalan pada awal periode kepengurusan awal kepengurusan 

serta pembelajaran tentang tugas dan kewajiban sebagai anggota BPM FE UNJ. Family Gathering 

dan Pembekalan merupakan jenis kegiatan Event yang dilaksanakan hanya satu kali dalam 

kepengurusan. 

 

 



 

 

b. Tujuan 

Badan Pengaderan memiliki tujuan dalam merealisasikan untuk agenda kerja Family 

Gathering dan Pembekalan adalah untuk mempererat kebersamaan, menjaga keharmonisan 

antaranggota, melatih anggota baru agar siap untuk ikut berperan aktif dalam agenda kerja BPM 

FE UNJ. 

 

c. Konsep  

Dalam proses perencanaan, Famgath dan Pembekalan diselenggarakan dengan konsep Fun 

and Learning. Sesuai dengan konsepnya, kegiatan ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh 

anggota BPM FE UNJ 2018. 

 

d. Bentuk 

Bentuk kegiatan Famgath sendiri dengan menyediakan acara yang menarik yaitu terdapat 

games, dan berkumpul bersama. Sedangkan bentuk kegiatan Pembekalan dengan menyediakan 

acara edukasi berbentuk diskusi tentang Negosiasi dan Alat dan Kelengkapan BPM FE UNJ. 

 

e. Waktu 

Kegiatan Famgath dan Pembekalan dilaksanakan selama 2 hari tepatnya pada hari Sabtu 

dan Minggu tanggal 3 - 4 Februari 2018 berlokasi di Puncak, Bogor. 

 

f. Sasaran 

Seluruh anggota BPM FE UNJ periode 2018, diutamakan Anggota Baru BPM FE UNJ 

periode 2018. 

 

g. Parameter Keberhasilan 

75% dari anggota BPM FE UNJ. 

 

h. Susunan Panitia 

Panitia Famgath dan Pembekalan 

 

Penanggung Jawab  : Mia Maulidina 

Ketua Pelaksana  : Mia Maulidina 

Sekretaris   : Luciana Amelia 

Bendahara   : Yudhia Nur Fitria 

 Sie Acara 

Koordinator   : Rekha Sandra Devi 

Anggota   : 

1. Yulyani Yogi 

2. Lusi Eva Gustianingsih 

3. Bob Suryoatmojo 

 Sie HPD 

Koordinator   : Dena Aulia Safitri 



 

 

Anggota   :  

1. William Pradipta 

2. Aina Zatil Aqmar 

 Sie. Perlengkapan 

Koordinator   : M. Adhitio Nugroho 

Anggota   : 

1. Muhammad Maulana 

2. M. Taufik Syahputra 

3. Haekal Muhammad Hakeem 

 Sie Konsumsi 

Koordinator   : Eka Putri Apriyani 

Anggota    : 

1. Prillia Ayushandra 

2. Dara Anggraeni 

3. Maria Fransiska 

 

i. Realisasi Pelaksanaan 

 Hari Pertama (Sabtu, 3 Februari 2018) 

Agenda kerja famgath dan pembekalan dimulai dari tahap persiapan keberangkatan seluruh 

anggota bpm dari Jakarta menuju Puncak, Bogor. Titik kumpul keberangkatan ditetapkan di 

Stasiun Kereta Api Manggarai pada jam 07.00 pagi . Dikarenakan beberapa hambatan dan setelah 

memastikan kehadiran anggota bpm di titik kumpul,  keberangkatan dari Stasiun Kereta Api 

Manggarai mengalami keterlambatan waktu dari rundown yang telah ditentukan, keberangkatan 

dari Stasiun KA Manggarai dilakukan pada pukul 09.00 pagi. Perjalanan dari Stasiun Manggarai 

menuju ke Stasiun Bogor memakan waktu kurang lebih 1 jam 15menit. Anggota BPM yang 

berangkat menggunakan commuterline tiba di Stasiun Bogor pukul 10.15, lalu melanjutkan 

perjalanan dari Stasiun Bogor menuju Villa menggunakan transportasi umum (angkot) yang 

disewa, anggota bpm tiba di villa sekitar pukul 11.15. Setelah tiba di villa, anggota bpm 

dipersilahkan untuk merapihkan brang-barangnya dan menuju kamar yang telah ditentukan serta 

melaksanakan ISHOMA. 

Pembukaan kegiatan pembekalan dimulai pukul 12.35, dalam kegiatan pembekalan itu 

sendiri, diisi oleh Ka Hadi dari MTM yang menyampaikan materi tentang Negosiasi. Dalam sesi 

materi negosiasi, anggota bpm diberikan kesempatan untuk berdiskusi serta melakukan simulasi 

negosiasi, sesi materi negosiasi berlangsung sekitar 2 jam. Sesi Materi pertama ditutup dengan 

penyerahan bingkisan dan sesi foto, materi pertama selesai pada pukul 14.30. Setelah acara selesai, 

MC melakukan ice breaking sebelum melanjutkan pada materi selanjutnya yaitu materi mengenai 

“Legislator Starter Pack” yang disampaikan oleh Kak Auliyanti sebagai Alumni BPM FE UNJ 

Periode 2016/2017. Sebelum memulai pada materi ke dua, anggota bpm dipersilahkan untuk 

melaksanakan Sholat Ashar dan kembali ke aula pada pukul 15.30 untuk mendengarkan 

penyampaian materi ke dua. Materi ke dua dimulai pada pukul 15.35, dalam penyampaian materi 

tersebut anggota bpm diberi kesempatan untuk melakukan tanya jawab kepada pembicara, sesi 

materi ke dua diberikan waktu selama 2 jam ditutup dengan sesi penyerahan bingkisan dan sesi 



 

 

foto bersama lalu dilanjutkan dengan sesi Sharing oleh pembicara. Materi ke dua, selesai pada 

pukul 18.00. Setelah itu, anggota bpm diberikan waktu ISHOMA selama 1 jam. Pukul 19.00 

anggota bpm berkumpul diaula untuk melaksanakan rundown selanjutnya yaitu diskusi pemilihan 

ketua komisi serta sosialisasi terkait komisi pengawasan oleh ketua komisi terpilih dan diskusi 

untuk memberikan penampilan hiburan, sesi diskusi dan sosialisasi komisi pengawasan 

berlangsung dalam 2 jam, diskusi selesai pada pukul 21.00. Acara berikutnya adalah sesi hiburan 

yang diberikan dari tiap-tiap komisi pengawasan dan berlangsung sekitar 1 jam, acara hiburan 

selesai pada pukul 22.00. Acara selanjutnya merupakan acara bebas atau free time yang diselingi 

dengan makan snack bersama, acara ini diambil alih oleh Seksi Konsumsi. 

 Hari Kedua (Minggu, 4 Februari 2018) 

Acara pada hari kedua tidak sesuai dengan rundown yang telah dibuat, dikarenakan kendala 

hujan yang pada akhirnya seksi acara tidak bisa mengadakan games dipagi hari. Acara pertama 

dimulai pada pukul 09.00 pagi yaitu acara pemilihan ketua badan, dilanjutkan dengan acara diskusi 

per-badan yang dipimpin oleh Ketua Badan Terpilih. Acara berlangsung sekitar 1 jam, dan selesai 

pada pukul 10.00 dilanjutkan dengan pengambilan dokumentasi yang diambil alih oleh Badan 

Aspirasi Mahasiswa, acara ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan identitas anggota BPM FE 

UNJ. Pengambilan dokumentasi dapat diselesai kan dalam waktu 1 jam dan selesai pada pukul 

11.00. Acara selanjutnya adalah acara makan siang dan sholat zuhur yangberlangsung selama 1 

jam, setelah itu seksi perlengkapan acara pembekalan mengatur pengondisian dan transportasi 

untuk menuju ke Stasiun Bogor menggunakan Transportasi Umum. Anggota BPM meninggalkan 

villa tempat pembekalan pada pukul 12.30 setelah melaksanakan ISHOMA dan melakukan 

perjalanan sekitar 1 jam 15 menit. Tiba di stasiun bogor pada pukul 13.45. Anggota BPM berpisah 

distasiun Bogor dan menempiuh rute sesuai dengan rumah masing-masing 

 

j. Kendala 

Dalam menjalankan agenda kerja Family Gathering dan Pembekalan, kami dari Badan 

Pengaderan memiliki beberapa kendala, antara lain: 

 Rundown tidak terlaksana semestinya dikarenakan panitia acara kurang tegas kepada 

anggota. 

 Masing-masing anggota masih canggung untuk saling mengenal 

 Anggota yang hadir masih sedikit. 

 

k. Usulan 

 Untuk panitia sie. Acara harus tegas terhadap anggota BPM FE UNJ untuk menyukseskan 

jalannya acara. 

 Bagi anggota baru diharapkan untuk lebih aktif selama diskusi atau saat materi sedang 

berlangsung. 

 Pertimbangan biaya dan lokasi yang leboh matang agar lebih memungkinkan seluruh 

kedatangan anggota BPM FE UNJ. 

 

 



 

 

l. Dokumentasi 

 

 

 

 

 

Situasi saat materi berlangsung 

 

 

 

 

 

 

Penampilan tiap komisi 

 

 

 

 

 

 

Situasi saat berkumpul untuk 

Barbequean 

 

 

 

2) Pelatihan Legislatif Mahasiswa FE UNJ ( PLMFE ) 

a. Analisa Masalah 

Pelatihan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ekonomi atau biasa disebut PLMFE adalah 

salah satu bentuk pengaderan BPM FE UNJ ditingkat Fakultas. Suatu wadah berupa pelatihan 

seputar kelegislatifan bagi mahasiswa di tingkat Fakultas. 

 

 



 

 

b. Tujuan 

Badan Pengaderan memiliki tujuan dalam merealisasikan untuk agenda kerja PLMFE  

adalah untuk mengembangkan dan menanamkan nilai keterampilan bagi mahasiswa dalam segi 

legislasi, kaderisasi, dan softskill. 

c. Konsep 

PLMFE  dilaksanakan seperti pada umumnya yaitu kegiatan pelatihan. Tema PLMFE 2018 

“Building Future Legislator”. Tema tersebut memiliki makna, dengan diadakannya PLMFE bisa 

membentuk jiwa seorang Legislator yang baik dan aspiratif untuk masa depan. Peserta yang telah 

melakukan registrasi sebanyak 68 Orang. Konsep materi yang dirancang adalah penyampaian 

materi, simulasi, dan post test saat materi telah selesai disampaikan oleh Pemateri. 

d. Bentuk 

Sebuah kegiatan pelatihan kelegislatifan yang memiliki tujuan untuk melatih diri 

mahasiswa Fakultas Ekonomi menjadi legislator yang handal. PLMFE merupakan salah satu 

kegiatan yang ditujukan sebagai pengkaderan yang salah satunya untuk menghidupkan kembali 

organisasi yang telah redup semangatnya.  

 

e. Waktu Pelaksanaan 

 Pra PLMFE 

Hari, tanggal  : Sabtu, 28 April 2018 

Waktu   : 08.00 s.d 13.00 WIB 

Tempat  : Gedung Dewi Sartika Lantai 10 

 Pas PLMFE 

Hari, tanggal  : Sabtu dan Minggu, 5 – 6 Mei 2018 

Waktu   : 08.00 – 16.00 

Tempat  : Gedung Dewi Sartika Lantai 10 

 

f. Sasaran 

Seluruh mahasiswa di tingkat fakultas, dan perwakilan BPH Lembaga Eksekutif. 

 

 

g. Parameter Keberhasilan 

80% anggota BPM FE UNJ hadir dan perwakilan lembaga eksekutif. 

 

h. Susunan Panitia 

Panitia PLMFE 2018 

 

Penanggung Jawab   : Yulyani Yogi 

Ketua Pelaksana   : Muhammad Shidiq 

Sekretaris    : Aina Zatil Aqmar 

Bendahara    : Yudhia Nur Fitria 



 

 

 

 Sie. Acara 

Koordinator    : Prillia Ayushandra 

Anggota    : 

1. Luciana Amelia 

2. Yulyani Yogi 

3. Naufal Ihsan 

4. Ahmad Wildan 

 Sie. HPD 

Koordinator    : Amril Muharyadi 

Anggota    : 

1. Dena Aulia Safitri 

2. M. Adhitio Nugroho 

3. Kristine Marselina 

4. Sunawiyah 

 

 Sie. Perlengkapan 

Koordinator    : Febrillian Sajariadi 

Anggota    : 

1. William Pradipta 

2. Mia Maulidina 

3. Rekha Sandra Devi 

4. Farhan Fahrezi 

 Sie. Konsumsi 

Koordinator    : Dara Anggraeni 

Anggota    : 

1. Alifah Kusumaningrum 

2. Bob Suryoatmojo 

3. Novia Kumala Sari 

4. Lusi Eva Gustianingsih 

i. Realisasi Pelaksanaan 

 PRA PLMFE (Sabtu, 28 April 2018) 

Kegiatan PRA PLMFE dilaksanakan di Gedung Dewi Sartika Lantai 10. Saat acara 

berlangsung, panitia menginformasi kepada peserta mengenai tata tertib, dresscode, pembagian 

kelompok, dan penugasan serta poin penilaian. Materi PLMFE saat Pra yaitu tentang “Konsep Diri 

Seorang Legislator” oleh Kak Miqdad. 

 PAS PLMFE 1 (Sabtu, 5 Mei 2018) 

Saat acara PAS PLMFE 1 berlangsung, terdapat tiga materi yang terdiri dari: pertama 

“Kapita Selekta Legislatif “disampaikan oleh Badan Musyawarah BPM FE UNJ, kedua “Teknik 

Negosiasi” disampaikan oleh Kak Hadi, ketiga “Mekanisme Pengawasan” disampaikan oleh Kak 

Irma. Acara PAS PLMFE 1 juga diselingi dengan presentasi masing-masing kelompok. 

 PAS PLMFE 2 (Minggu, 6 Mei 2018) 



 

 

Saat acara PAS PLMFE 2 berlangsung, terdapat dua materi dan teknik simulasi yaitu 

materi “Mekanisme Pemilu” yang disampaikan oleh Kak Zacky dan materi “Manajemen Aspirasi” 

yang disampaikan oleh Kak Sigit. Setelah materi selesai, panitia memberikan pengumuman peserta 

terbaik dan kelompok terbaik. Untuk pengumuman peserta terbaik diraih oleh Saudara Reza dan 

Saudari Sherlin, sedangkan pengumuman kelompok terbaik diraih oleh Kelompok Komisi 

Keuangan. Acara ditutup dengan doa dan foto bersama. 

 

j. Kendala 

Dalam menjalankan agenda kerja PLMFE, kami dari Badan Pengaderan memiliki beberapa 

kendala, antara lain: 

 Adanya keterlambatan informasi kepada Fasil. 

 Perubahan pembicara materi karena salah satu pembicara berhalangan untuk               

hadir. 

 Ruangan peserta terlambat untuk dibuka. 

 Sertifikat belum dibagikan kepada peserta. 

 

k. Usulan 

 Lakukan simulasi supaya peserta tidak mengantuk, karena peserta lebih tertarik  

dengan teknik simulasi. 

 Sertifikat sebaiknya segera diurus, karena peserta sudah complain. 

 Kedatangan panitia harus lebih awal daripada peserta. 

 

 

l. Dokumentasi 

 

 

 

Penyerahan bingkisan kepada 

Pembicara yaitu Kak Miqdad. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Situasi Peserta saat acara PLMFE 

2018 berlangsung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto bersama panitia dan peserta 

PLMFE 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelompok terbaik pada acara PMFE 

2018 

 

 

 

 

 

 

3) Buka Bareng Internal BPM FE (Bubarin BPM FE) 

a. Analisa Masalah 

Dalam rangka mengisi ibadah di Bulan Suci Ramadhan, perlunya kegiatan yang 

memberikan suatu momentum dan pembelajaran untuk bisa menyambutnya dengan kegiatan yang 

bermanfaat dan positif sebagai bentuk rasa syukur masih dapat bertemu pada bulan suci ini. Kami 

merasa perlu melaksanakan Kegiatan buka puasa bersama ini dengan harapan akan banyak pihak 

yang bisa berpartisipasi dalam kebaikan. Maka dari itu, untuk mewujudkannya kami sangat 

memerlukan bantuan dari banyak pihak. Agar acara ini bisa terselenggara sesuai harapan. Kegiatan 

buka puasa bersama yang dimiliki oleh BPM FE bernama “Bubarin BPM FE”.  

 



 

 

b. Tujuan 

Badan Pengaderan memiliki tujuan dalam merealisasikan untuk agenda kerja Bubarin 

BPM FE antara lain: 

 Untuk memperat tali silaturahmi antar sesama anggota dan alumni BPM FE UNJ. 

 Mengenalkan, menanamkan dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. 

 Berbagi kebahagiaan terhadap masyarakat setempat. 

 

 

c. Konsep 

Dalam perencanaan, kegiatan Bubarin BPM FE dengan konsep berbuka puasa bersama di 

salah satu rumah anggota BPM FE 2018. Untuk hal pemilihan tempat, terpilih lah tempat Bubarin 

BPM FE di kediaman keluarga dari Almira Asnel yaitu di daerah Buara, Jakarta Timur. Setelah 

pemilihan tempat, tim acara juga menyurvey terkait kondisi sekitar kediaman untuk kepentingan 

acara Bubarin BPM FE. Setelah melakukan survey, dibuat suatu usulan dan rencana terkait 

pelaksanaan pembagian takjil sebagai salah satu kegiatan di dalam pelaksanaan acaranya. Lalu, 

kita mulai membuat rundown untuk acara di mana diisi dengan pembukaan, pembagian takjil, 

kultum, buka bersama, dan diakhiri dengan informasi terkait dengan TIPE PKKMB FE. 

 

d. Bentuk 

Pada acara Bubarin BPM FE terdapat bentuk kegiatan yang terdiri dari: bermain games 

untuk meningkatkan rasa kekeluargaan, pembagian takjil sebagai ladang pahala untuk salah satu 

kegiatan bermanfaat di bulan Ramadhan, kultum sebagai salah satu wadah untuk meningkatkan 

spiritual tiap anggota, pengumuman terkait TIPE PKKMB FE untuk persiapan PKKMB UNJ, dan 

mengundang alumni BPM FE untuk lebih mengenal terkait para pendahulu yang ada di BPM FE 

UNJ. 

 

e. Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan Bubarin BPM FE dilaksanakan pada bulan suci Ramadhan : 

Hari, tanggal   : Jum’at, 1 Juni 2018 

Waktu    : Pukul 16.00 s.d 20.00 WIB 

Tempat   : Buaran, Jakarta Timur 

 

f. Sasaran 

Seluruh anggota BPM FE UNJ periode 2018 dan para Alumni. 

 

g. Parameter Keberhasilan 

80% dari Anggota BPM FE UNJ periode 2018 hadir. 

 

h. Susunan Kepanitiaan 

Susunan Panitia Bubarin BPM FE 

 

Penanggung Jawab   : Rekha Sandra Devi 

Ketua Pelaksana   : Akbar Dwi Putra 



 

 

Bendahara    : Firda Nurfazriati M 

 

 Sie. Acara & Humas 

Koordinator    : Muhammad Taufik Syahputra 

Anggota    : 

1. Muhammad Shidiq 

2. Satrio M. Senoaji 

3. Aina Zatil Aqmar 

4. Dara Anggraeni 

 Sie Perlengkapan 

Koordinator    : Tommy Ariabima 

Anggota    : 

1. Alvin Fajar 

2. Kamilatun Ahsana 

3. Firyal Aneira 

4. Muhammad Maulana 

5. Reza Rifaldy 

6. Febrillian Sajariadi 

 Sie. Konsumsi 

Koordinator    : Almira Asnel 

Anggota    : 

1. Ayu Qirana 

2. Nadia Amanda 

3. Prillia Ayushandra 

4. Lidya Wati 

 

i. Realisasi Pelaksanaan 

Pada hari pelaksanaan, panitia menghimbau untuk peserta untuk tidak diperkenankan 

membawa kendaran dikarenakan kondisi lahan parkir sempit di sekitar lokasi bubarin. Panitia 

mulai mempersiapkan segala hal setelah sholat jumat berlangsung pada hari itu untuk segala 

kebutuhan yang akan diperlukan dalam acara. Saat acara dimulai, mula-mula ketua pelaksana 

memberikan sambutannya, lalu dilanjutkan dengan bermain games untuk meningkatkan rasa 

kekeluargaan di dalam acara tersebut. Dilanjutkan dengan acara pembagian takjil yang 

dilaksanakan di sekitar lampu lalu lintas dekat dengan lokasi yang dibagikan kepada pada 

pengendara yang berhenti dan juga kepada beberapa orang yang terlihat membutuhkan. Setelah 

itu, semua kembali menuju lokasi rumah untuk memulai kultum karena sudah mendekati waktu 

maghrib. Setelah kultum dan dilanjutkan dengan buka bersama serta sholat maghrib berjamaah. 

Acara dilanjut dengan makan hidangan utama untuk acara tersebut dan kemudian dilanjutkan 

dengan menyampaikan pengumuman oleh pimpinan terkait informasi TIPE PKKMB FE. Setelah 

menyampaikan hal tersebut. Acara ditutup dengan doa penutup dan sesi foto bersama. 

 

j. Kendala 

Dalam menjalankan agenda kerja Bubarin BPM FE, kami dari Badan Pengaderan memiliki 

beberapa kendala, antara lain 

 Peserta banyak yang datang terlambat dikarenakan beberapa hal, antara lain  

dikarenakan lokasi yang kurang diketahui dan harus mencari lokasi parkir untuk  



 

 

yang membawa kendaraan. 

 Acara masih kurang menarik. 

 Beberapa anggota ada yang 

tidak hadir dikarenakan masalah 

keuangan dan adanya kegiatan lain. 

 

k. Usulan 

 Lokasi diusahakan yang dapat 

menunjang segala hal, baik itu dari 

segi  

kepentingan kegiatan acara 

dan segi kebutuhan yang diperlukan seluruh anggota. 

 Pembuatan konsep kegiatan acara secara matang untuk direalisasikan. 

 

l. Dokumentasi 

 

Situasi saat pembagian takjil ke 

pengguna jalan di lampu lalu lintas 

Buaran, Jakarta Timur. 

 

 

 

 

 

 

 

Situasi saat acara Bubarin BPM FE 

belangsung. 

 

 

 

 

 

 



 

 

4) Upgrading 1 dan Upgrading 2 

a. Analisa Masalah 

Dalam rangka memberikan hiburan dan wisata untuk merefreshkan diri serta 

menghilangkan kejenuhan. Kegiatan ini sangat ditunggu-tunggu oleh seluruh anggota BPM FE 

UNJ karena sebagai ajang resfreshing dari penatnya menjalankan agenda-agenda kerja yang sudah 

terlaksana. Kegiatan ini dilakukan secara berkala yaitu 2 kali dalam kepengurusan. Kegiatan 

hiburan dan wisata ini bernama Upgrading. 

b. Tujuan 

Badan Pengaderan memiliki tujuan dalam merealisasikan untuk agenda kerja Upgrading 

antara lain: 

 Untuk mengupgrade diri bagi anggota BPM FE UNJ. 

 Untuk menjaga keharmonisan antar Anggota. 

 Untuk mengevaluasi agenda yang sudah dilaksanakan. 

c. Konsep 

Upgrading diadakan dengan konsep refreshing bersama anggota BPM FE 2018 dengan 

tujuan mempererat kebersamaan anggota BPM FE 2018. Acara upgrading 1 dilaksanakan di 

Ragunan, sedangkan upgrading 2 dilaksanakan di Monas. Kemudian, dilaksanakan survey tempat 

dan mencari titik kumpul kegiatan bersama nantinya saat upgrading. Setelah tempatnya fix, 

membuat rundown acara. Terdapat kegiatan yang terdiri dari kabar-kabari anggota BPM, games, 

makan bersama, Q & A, dan pembagian rapot BPM. 

d. Bentuk 

Pada acara Bubarin BPM FE terdapat bentu kegiatan yang terdiri dari: kumpul di ragunan 

jam 8 pagi, kabar kabari masing masing anggota BPM, makan siang bersama, games mencari 

hewan, games tebak gaya, games injak koran, pembagian rapot BPM, pembagian hadiah games 

dan anggota BPM FE Periode 2018 terbaik. 

 

e. Waktu Pelaksanaan 

 Upgrading 1 

Hari, tanggal    : Sabtu, 28 Juli 2018 

Waktu     : Pukul 08.00 s.d 16.00 WIB 

Tempat    : Kebun Binatang Ragunan, Jakarta Selatan 

 Upgrading 2 



 

 

Hari, tanggal    : Sabtu, 20 Oktober 2018 

Waktu     : Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB 

Tempat    : Monumen Nasional, Jakarta Pusat 

f. Sasaran 

Seluruh anggota BPM FE UNJ periode 2018. 

g. Parameter Keberhasilan 

70% dari anggota BPM FE UNJ hadir. 

h. Susunan Kepanitiaan 

Panitia Upgrading 

Penanggung Jawab   : Almira Asnel 

 Panitia Upgrading 1  : Seluruh Staf Badan Pengaderan BPM FE. 

 Panitia Upgrading 2  : Seluruh Angkatan 2015 Anggota BPM FE. 

 

i. Realisasi Pelaksanaan 

 Upgrading 1 (Sabtu, 28 Juli 2018) 

Pada hari pelaksanaan acara, panitia menghimbau anggota BPM FE untuk hadir langsung 

di Ragunan pukul 08.00 pagi bertemu di titik kumpul yang telah ditentukan. Kemudian rangkaian 

kegiatan terdiri dari: pertama-tama kita semua duduk membuat lingkaran besar. Kemudian 

sambutan dari ketua pelaksana, kemudian kabar-kabari dari setiap anggota BPM, setelah itu makan 

bersama, lalu games, ada 3 games yang dilakukan pertama games mencari hewan, yang ke dua 

games tebak gaya, ke tiga games rebutan injak koran. Acara terakhir yaitu pembagian rapot BPM 

FE setengah periode dan pengumuman anggota BPM FE terbaik. 

 Upgrading 2 (Sabtu, 20 Oktober 2018) 

Kegiatan Upgrading 2 dimulai dari tahap persiapan keberangkatan seluruh anggota bpm 

dari rumah masing-masing anggota ke tempat tujuan yaitu Monas. Titik kumpul utama ditetapkan 

di dekat Tugu Monas pada jam 08.00 pagi. Setelah seluruh anggota BPM FE sampai di titik 

kumpul, panitia melakukan pengkondisian anggota sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan. 

Acara ini dimulai dengan pembukaan sambutan dari ketua umum BPM FE periode 2018 yaitu 

Maruli Panggabean. 

Dilanjutkan ke acara utama pada pukul 10.00 WIB yaitu Games. Games ini dilakukan tiap 

individu, games ini dinamakan Games “Maling Sendal”. Games “Maling Sendal” telah selesai 

pada pukul 10.50 WIB dan dilanjutkan untuk tiap anggota merenggangkan otot kaki dan tangan 

alias free time. Lanjut pada pukul 11.00 hingga pukul 11.30 kegiatan selanjutnya adalah “Q & A” 



 

 

dengan menggunakan kertas. Setelah “Q & A” masih ada kegiatan sebelum Ishoma yaitu terdapat 

games “Balap Sarung”. Karena sudah memasuki waktu sholat Dzuhur, acara dihentikan sementara, 

panitia memberikan intruksi kepada anggota BPM FE untuk makan siang bersama terlebih dahulu, 

lalu sholat zuhur di masjid setempat.  

Ishoma telah selesai, pada pukul 13.15 acara dilanjutkan kembali yaitu games “Pesan 

Berantai” hingga pukul 13.45. Setelah games “Pesan Berantai” selesai, masih ada kegiatan 

selanjutnya yaitu “Q & A” yang kali ini dilakukan dengan maju atau mundur selangkah, kegiatan 

tersebut dilakukan sampai pukul 14.45. Lanjut, masih ada sisa satu games terakhir yaitu games 

“Memecahkan Balon”. Kegiatan ini ditutup dengan acara renungan dan evaluasi oleh masing-

masing anggota BPM FE. 

j. Kendala 

Dalam menjalankan agenda kerja Upgrading, kami dari Badan Pengaderan memiliki 

beberapa kendala, antara lain 

 Peserta banyak yang tidak hadir, banyak juga yang datang terlambat dan  

datang setengah hari doang 

 Lokasi titik kumpulnya bikin bingung kalo tidak dapat membaca peta. 

 

k. Usulan 

 Diharapkan untuk seluruh anggota BPM FE dapat hadir. 

 Mulai sadar arti disiplin waktu untuk tiap individu. 

 Membuat acara atau konten yang lebih menarik. 

 

l. Dokumentasi 

 

 

Foto saat berkumpul untuk 

berkabar-kabari antaranggota. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Foto bersama anggota 

BPM FE saat acara 

Upgrading 1. 

 

 

 

 

 

 

Foto bersama saat acara 

Uprading 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto bersama saat acara 

Uprading 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5) Malam Keakraban atau MAKRAB 

a. Analisa Masalah 

Dalam suatu organisasi pasti akan mempunyai yang namanya agenda kerja, para anggota 

menjalankan semua agenda tersebut dalam satu periode. Setelah dilaksanakannya agenda kerja 

selama satu periode maka muncul lah yang dinamanya makrab atau malam keakraban. Malam 

keakraban itu seperti acara dimana para anggota melepas semua kelelahannya setelah menjalankan 

satu periode ini, dan dimana di momen ini kita sebagai ajang memori bagi tiap-tiap anggota, dan 

alat sebagai kenangan mereka nanti ketika sudah tidak ada di organisasi. Dalam rangka 

mengapresiasi kinerja anggota dalam kepanitiaan selama masa kepengurusan dan sebagai wadah 

berkumpul di malam penuh kenangan. 

b. Tujuan 

Badan Pengaderan memiliki tujuan dalam merealisasikan untuk agenda kerja Malam 

Keakraban antara lain: 

 Untuk menjalin keakraban sesama anggota untuk terakhir kali diujung  

kepengurusan. 

 Untuk wadah evaluasi kepengurusan selanjutnya. 

 Untuk memberikan reward kepada anggota selama 1 periode. 

 Sebagai alat memori dan kenangan untuk setiap anggota, maka dari itu di  

penghujung periode dibutuhkan acara untuk mengenang kegiatan kita selama  

satu periode. 

c. Konsep  

Konsep acara Malam Keakraban ini adalah “Memorable Moment”. Memorable moment yg 

diartikan dalam bahasa indonesia adalah kejadian atau peristiwa yng tidak terlupakan, maka dari 

katanya pun kita mengadakan acara inu dengan tujuan agar momen atau peristiwa ini tidak akan 

terlupakan dan akan menjadi sebuah memori atau kenangan untuk setiap individu organisasi, acara 

ini bertujuan dan berusaha memberi kenangan yg berarti. 

 

d. Bentuk 

Pada perencanaan kegiatan makrab akan di adakan konten-konten acara, yaitu berupa 

berbagai macam games, bertujuan untuk mempererat dan meriahkan acara, penayangan after 

movie selama satu periode yang berguna untuk kilas flashback para anggota selama satu periode, 

akan mengadakan voting angket yg berguna untuk melihat siapa saja individu-individu yg masuk 

dalam nominasi di dalam angket tersebut, melakukan senam untuk kesehatan, akan diadakan juga 

tuker kado untuk sebagai alat kenangan dan memori dari dan untuk setiap anggota, kue dan tiup 



 

 

lilin yg berguna untuk sebagai perayaan bahwa kita sudah menyelesaikan satu periode secara 

bersama sama, dan yg terakhir ada buku diary yg mana berisi penilaian dari setiap individu 

terhadap individu lain. 

e. Waktu Pelaksanaan 

Kegiatan Makrab BPM FE direncanakan pada pecan ketiga di bulan Januari 2019. Lokasi 

di Puncak, Bogor. 

f. Sasaran 

Seluruh anggota BPM FE UNJ periode 2018. 

g. Parameter Keberhasilan 

75% anggota BPM FE UNJ periode 2018 hadir. 

h. Susunan Kepanitiaan 

Panitia Makrab 

Penanggung Jawab   : William Pradipta 

Ketua Pelaksana   : Tommy Ariabima 

Bendahara    : Prillia Ayushandra 

 Sie. Acara dan Humas 

Koordinator    : Akbar Dwi Putra 

Anggota    : 

1. Muhammad Taufik Syahputra 

2. Aina Zatil Aqmar 

3. Satrio M. Senoaji 

4. Dara Anggraeni 

5. Amril Muharyadi 

 Sie. Perlengkapan 

Koordinator    : Ayu Qirana 

Anggota    : 

1. Alvin Fajar Sugesta 

2. Febrillian Sajariadi 

3. Rifda Adila 



 

 

 Sie. Medis dan Konsumsi 

Koordinator    : Almira Asnel 

Anggota    : 

1. Firyal Aneira 

2. Kamilatun Ahsana 

3. Rohadatul Aisy 

4. Zeny Antika 

 

6) Baper Menyapa (Non Agenda Kerja) 

a. Analisa Masalah 

Dalam rangka memotivasi dengan memberikan semangat berupa quotes kepada anggota 

BPM FE UNJ. Baper Menyapa adalah salah satu agenda yang diadakan oleh badan pengaderan. 

Agenda ini dilaksanakan setiap 2-3x seminggu yang berisi tentang sapaan semangat berupa quotes 

dan terkadang sebagai reminder ketika terdapat agenda BPM FE UNJ. Sistem dalam pemberian 

quotes adalah dengan membagi jadwal kepada masing-masing badan. 

b. Tujuan 

Badan Pengaderan memiliki tujuan dalam merealisasikan untuk non agenda kerja Baper 

Menyapa adalah memberi semangat dan menyapa ke seluruh anggota BPM FE periode 2018. 

Pelaksanaannya di dalam grup BPM FE periode 2018. 

c. Kendala 

Dalam menjalankan non agenda kerja Baper Menyapa, kami dari Badan Pengaderan 

memiliki kendala yaitu terkadang ketika badan tersebut mendapat jadwal untuk memberi quotes, 

yang pemberi quotesnya tidak dapat dihubungi. 

d. Usulan 

Dapat dilaksanakan secara teratur setiap minggunya. 

 

 

 

 

 

 



 

 

e. Dokumentasi 

 

7) Satu Jam Lebih Dekat atau SJLD (Non Agenda Kerja) 

a. Analisa Masalah 

Pengenalan merupakan awal dari terbentuknya suatu komunikasi antar orang dalam suatu 

hubungan yang dilakukan. Dari hal tersebut, dibutuhkan sebuah wadah untuk dapat dijadikan 

sebagai ajang pengenalan antar anggota untuk akhirnya dapat mengenal lebih dekat satu sama lain. 

Satu Jam Lebih Dekat (SJLD) merupakan bentuk realisasi terhadap kebutuhan akan hal tersebut, 

di mana agenda ini direncanakan dan dilaksanakan oleh Badan Pengaderan BPM FE sebagai 

Badan yang bergerak di dalam bidang kaderisasi dan penjagaan internal anggota BPM FE. Dengan 

lebih mengenal dengan baik seluruh anggota, diharapkan dalam menjalani setiap aktivitas yang 

akan dijalankan oleh BPM FE dapat menguatkan seluruh anggota dalam hal kekeluargaan, kerja 

sama, kekompakan, solidaritas, dll yang berhubungan untuk membentuk komunikasi antar anggota 

yang kuat. 

b. Tujuan 

Badan Pengaderan memiliki tujuan dalam merealisasikan untuk non agenda kerja SJLD 

antara lain: 

1. Mengenal lebih dekat antar anggota BPM FE. 

2. Menjadi wadah penumbuh rasa kekeluargaan, solidaritas dan komunikasi yang  

kuat antar anggota karena sudah mengenal lebih tiap anggota yang dijadikan  

narasumber. 

3. Untuk mengetahui kondisi atau kesibukan yang dilakukan oleh narasumber. 

c. Kendala 

Dalam menjalankan non agenda kerja SJLD, kami dari Badan Pengaderan memiliki 

beberapa kendala, antara lain: 



 

 

1. Penanggung jawab yang tidak membuat penjadwalan dengan baik untuk  

perencanaan pelaksanaan agenda. 

2. Pemilihan narasumber dan moderator terkadang dadakan dikarenakan tidak  

adanya penjadwalan yang direncanakan dan adanya kesibukan lain yang dimiliki  

oleh tiap anggota membuat agenda menjadi tidak berjalan. 

3. Kurang partisipasi aktif dari tiap anggota untuk ikut mengenal lebih dekat tiap  

anggota yang saat dijadikan sebagai narasumber. 

d. Usulan 

Dari beberapa kendala yang muncul selama perencanaan dan pelaksanaan agenda SJLD 

ini, saran yang dapat diberikan untuk memperbaiki dan mengembangkan SJLD ke depannya antara 

lain: 

1. Penanggung jawab agenda kerja menyusun jadwal untuk tiap agenda SJLD tiap anggota 

dan apabila adapun anggota yang tidak bisa maka dapat langsung digantikan oleh rencana 

dari jadwal anggota yang berikutnya. 

2. Moderator lebih baik diperankan oleh penanggung jawab agenda ini. Dengan begitu, 

apabila ada kekosongan orang yang akan melaksanakan SJLD ini hanya harus mencari 

narasumber saja. 

3. Tiap anggota Badan Pengaderan yang tersebar dari berbagai fraksi harus dapat memberikan 

info bahwa akan dilaksanakannya SJLD agar mereka dapat ikut turut serta berperan aktif 

8. Rapor Kader 

a. Analisa Masalah 

Suatu wadah berupa hasil yang dicapai selama masa kepengurusan dan bahan evaluasi. Suatu 

anggota di suatu kelompok atau organisasi harus memiliki visi dan misi yang kuat guna pencapaian 

tujuan organisasional. Visi dan misi yang kuat tersebut akan tercerminkan ke dalam kinerja yang 

dilakukan oleh anggota organisasi. Kinerja yang kuat tidaklah cukup, kehadiran yang massif juga 

tidak cukup, harus ada indikator yang mengukur apakah kontribusi yang diberikan oleh anggota 

tersebut telah sesuai yang dibutuhkan oleh suatu kelompok atau organisasi, maka dibutuhkan suatu 

ruang pembuktian melalui penilaian-penilaian yang disebut dengan Rapot. 

Rapot yang berisi nilai tersebut bisa menjadi acuan apakah anggota yang menjabat kini telah 

berkontribusi baik atau buruk. BPM FE UNJ melalui Badan Pengaderan BPM FE UNJ periode 

2018 berusaha mengetahui apakah anggota di BPM FE UNJ 2018 telah bekerja sesuai yang 

dibutuhkan, berkontribusi sesuai dengan yang diharapkan, dan tujuan akhirnya apakah anggota 

tersebut pantas dihargai sebagai anggota terbaik dalam periode 2018 ini. 

b. Tujuan 



 

 

Badan Pengaderan memiliki tujuan dalam merealisasikan untuk agenda kerja Rapot Kader antara 

lain: 

1. Mengetahui apakah anggota BPM FE UNJ 2018 telah bekerja dengan baik atau kurang 

baik. 

2. Mengetahui keaktifan dari anggota BPM FE UNJ 2018 selama periode berlangsung. 

3. Mengetahui anggota yang pantas mendapatkan penghargaan menjadi anggota terbaik BPM 

FE UNJ 2018, 

c. Kendala 

 Dalam menjalankan agenda kerja Rapot Kader, kami dari Badan Pengaderan memiliki 

beberapa kendala, antara lain: 

1. Kurangnya koordinasi antara Sekretaris acara dengan Badan Pengaderan dalam hal 

kehadiran peserta, dan kepada ketua pelaksana yang mengetahui anggota yang aktif dalam 

pelaksanaan agenda kerja yang lain 

2. Kurangnya kesadaran dari anggota Badan Pengaderan dalam melaksanakan agenda kerja 

ini sehingga data yang dibutuhkan terkadang tidak andal. 

 

d. Usulan 

 Dalam menilai seseorang, tentu harus mengetahui lebih dalam terhadap orang yang dinilai 

tersebut, maka dalam rangka menilai anggota BPM FE UNJ, untuk kedepannya diharapkan dari 

Badan Pengaderan periode selanjutnya harus membuat sistem yang rapih dan pengendalian 

internal yang baik agar data yang diperoleh dalam rangka menilai tersebut menjadi andal dan valid 

untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. 

3. Rekomendasi 

 Badan Pengaderan BPM FE UNJ periode selanjutnya diharapkan mampu memperbaiki 

kekurangan dan meningkatkan kelebihan yang ada pada periode ini. Masih banyak yang perlu 

ditingkatkan diantaranya: penjagaan internal yang perlu ditingkatkan dengan membuat acara 

perkumpulan santai dan tidak selalu kumpul untuk membahas agenda kerja, kurangin rasa 

kebaperan antar sesama anggota karena jika kalian menjadi anggota dari badan ini “SAY NO TO 

BAPER” meskipun nama badan kita BAPER hehehe, dan lebih diperhatikan tingkat konsistensi 

untuk pemberian hadiah atau reward kepada rekan-rekan yang sudah berkontribusi secara 

maksimal. 

4. Penutup 

 Wahhhhhh…..tidak terasa sudah sampai dipenghujung laporan. Sejujurnya saya masih 

ingin menetap di badan ini yang sudah 2 tahun memberikan banyak manfaat pada diri saya, namun 



 

 

waktu tidak dapat menahan apa yang sudah ditetapkan sejak awal dan inilah saat terakhir saya 

untuk melepas amanah ini. Saya sadar, selama kepengurusan saya di badan ini masih banyak 

kekurangan dan salah ucapan kepada kalian 10 punggawa tercinta, untuk itu saya meminta maaf 

sebesar-besarnya atas kesalahan dan kekurangan saya. Ambil hal-hal positif yang sudah saya 

berikan kepada kalian semua dan tingkatkan hal positif tersebut. Sebelum saya mengakhiri, saya 

ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk 10 punggawa baper yang telah 

mengeluarkan semangat dan kontribusinya terhadap berbagai agenda kerja yang ada di BPM FE 

periode 2018, saya sangat mengapresiasi dedikasi kalian semua kepada badan ini dan untuk 

organisasi tercinta kita ini. Akhir kata, sampai jumpa dilain waktu dan semangat untuk yang 

melanjutkan di periode selanjutnya.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN 

 BADAN LEGISLASI 

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FE UNJ 2018 

 

1. PENDAHULUAN 

Assalammualaikum Wr. Wb 

 

Bisimillahirahmannirrahim, Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah SWT 

yang telah memberikan kita nikmat sehat, akal, rizki hingga sekarang ini. Dan tak lupa 

salawat serta syukur kita haturkan kepada baginda nabi Muhammad SAW karena 

beliaulah yang telah memberikan kita cahaya iman sejak jaman jahiliyah hingga saat ini. 

Berkat keridhaan Allah akhirnya kita telah melaksanakan amanah di BPM FE UNJ 

Periode 2018 sampai saat ini.  

Wahai teman-temanku, ketahuilah bahwa pengalaman berorganisasi sangat 

dibutuhkan. Percayalah manfaat yang kalian dapatkan akan berguna untuk kehidupan 

kalian kelak. Dan BPM FE merupakan salah satu wadah yang telah kalian singgahi. Sama 

halnya dengan DPR, BPM FE juga memiliki salah satu fungsi legislasi pada lingkup 

perkuliahan. Sebagai punggawa Badan Legislasi, kita memiliki tanggung jawab untuk 

memegang teguh AD dan ART serta PO sebagai landasan kita dalam menegakkan 

peraturan kelembagaan OPMAWA. Kita juga memiliki tugas lain seperti memberikan 

pencerdasan legislasi kepada anggota BPM dan juga mahasiswa umum. Berbanggalah 

sebab kita memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk memberikan ketertiban dan 

keharmonisan dalam berorganisasi di OPMAWA dan memberikan wawasan 

kelegislatifan. Percayalah bahwa kita memberikan manfaat pada orang-orang disekitar 

kita.  

Di akhir periode ini, penulis berharap melalui penulisan laporan ini dapat dijadikan 

acuan dalam pengambilan keputusan yang bermanfaat bagi periode berikutnya. Penulis  

berusaha untuk menuliskan laporan ini sebaik-baiknya dan sesuai dengan kondisi yang 

sebenarnya supaya kelak penerus berikutnya akan mendapatkan gambaran umum apa 

yang harus dilakukan, apa yang perlu dibenahi, dan perubahan apa yang bisa dibawa. 

Teruskanlah segala yang menurut kalian yang terbaik dan tinggalkanlah segala yang 

menurut kalian buruk. Penulis selaku Ketua Badan Legislasi merupakan seorang manusia 

biasa yang tidak luput dari kesalahan. Penulis paham betul bahwa hanya sedikit 

perbaikan yang dilakukan namun permasalahan kian bertumpuk. Penulis mohon maaf 

atas segala dosa yang telah dilakukan selama menjalankan amanah ini. Penulis sadar 

bahwa belum dapat memberikan performa maksimal dalam menjalankan amanah. Akhir 

pendauhuluan penulis berharap agar segala isi laporan ini dapat mengurangi tanggungan 

dosa bagi penulis apabila masih ada pihak yang tidak berkenan di kemudian hari. 

 

2. LAPORAN DARI AGENDA KERJA 



 

 

Agenda Kerja 

-RAPAT KERJA BERSAMA- 

a. Analisis Masalah 

Dalam periode kepengurusan OPMAWA FE UNJ, pastilah ada banyak 

agenda kerja yang ingin dicapai bagi pihak manapun. Namun masalah bisa timbul 

bila agenda kerja tersebut berbenturan dengan agenda yang lain, sehingga hasilnya 

pun tidak dapat dicapai dengan maksimal. Misal, untuk agenda yang berskala 

fakultas, tidak boleh bersamaan dengan agenda yang berskala prodi. Sebab 

dikhawatirkan dapat memecah jumlah peserta bagi kedua agenda tersebut. Untuk 

itulah Rapat Kerja Bersama (RKB) dibutuhkan. 

Di lain sisi, RKB juga memiliki fungsi sebagai wadah pengesahan segala yang 

terkait dengan kegiatan OPMAWA, seperti Mekanisme Pengesahan yang berfungi 

sebagai aturan dasar BPM FE dalam melakukan penilaian selama periode tersebut. 

b. Tujuan 

Tujuan dilaksanakannya RKB adalah untuk menyatukan persepsi antar 

lembaga OPMAWA di FE UNJ mengenai Mekanisme Pengawasan, SOP, dan 

timeline Program Kerja, serta mengesahkan PK BEM Ketua BEMP dan BEMF. 

c. Konsep 

Konsep dari RKB adalah acara berupa sidang tertutup. Inti dari agenda ini 

adalah untuk mencapai kesepakatan antara BPM FE dengan lembaga OPMAWA 

FE dalam menjalankan periode kepengurusan ke depan. 

d. Bentuk 

Bentuk dari RKB adalah acara berupa sidang tertutup yang dihadiri oleh 

anggota BPM FE dan BPH BEMP/BEMF. Serta undangan yang berasal dari 

lembaga non-OPMAWA FE dan dosen. 

e. Waktu 

Waktu pelaksanaan RKB dijadwalkan pada minggu pertama Maret 2018. 

f. Sasaran 

Sasaran acara adalah seluruh BPH Lembaga OPMAWA FE UNJ. 

g. Parameter / Tingkat Keberhasilan 

Parameter keberhasilan adalah sidang dihadiri Quorum (Dihadiri 50% + 1) 

oleh seluruh BPH Lembaga OPMAWA FE UNJ. 

h. Susunan Panitia 

Ketua: Muhammad Maulana 

Sekretaris: Prillia Ayushandra 

Bendahara: Sherlin Kamilia 

 

Sie. Acara   

Koordinator: Muhammad Taufik Syaputra 

1. Amril Muharyadi 

2. Dara Anggraeni Bimanyu Putri 

3. Almira Asnel 



 

 

4. Tommy Ariabima 

 

Sie. HPD 

Koordinator HPD: Muhammad Shidiq 

1. Aina Zatil Aqmar 

2. Satrio Muhammad Senoaji  

3. Reza Bagas Rifaldy Prayoga 

4. Nadia Amanda Syifa Azizah 

 

Sie. Perkap  

Koordinator: Alvin Fajar Sugesta 

1. Febrillian Sajariadi Ashari  

2. Akbar Dwi Putra 

3. Zeny Antika 

4. Firyal Aneira 

 

Sie. Konsumsi  

Koordinator: Rohadatul Aisy 

1. Lidya Wati  

2. Felia Rahmayanti 

3. Kamilatun Ahsana Yusri  

4. Devi Oktaviani 

i. Realisasi Pelaksanaan 

Agenda Rapat Kerja Bersama berlangsung pada Sabtu, 10 Maret 2018 pukul 

08.45 – 15.30 WIB di Gedung N, ruang 104-104. Acara berjalan dengan lancar dan 

segala PK BEM, Mekanisme Pengawasan, dan SOP mencapai kesepakatan. 

j. Kendala 

Adapun kendala yang dialami selama acara: 

- Anggota OPMAWA FE banyak yang terlambat, sehingga acara sedikit mundur 

dari jadwal seharusnya 

- Beberapa sie terlambat hadir 

k. Usulan 

Adapun usulan yang diberikan selama acara: 

- Anggota BPM FE perlu lebih tegas lagi dalam mengingatkan kehadiran BPH 

OPMAWA FE 

- BPM harus lebih baik lagi dalam manajemen waktu sehingga acara tidak terlalu 

memakan waktu 

 

 

l. Dokumentasi 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-SIDANG PLENO 1 dan 2- 

a. Analisis Masalah 

Setiap kepengurusan OPMAWA FE berjalan 3 bulan, perlu diadakan suatu 

acara yang berguna sebagai wadah evaluasi kinerja OPMAWA FE. BPM juga akan 

memberikan penilaian terhadap segala Program Kerja yang telah selesai dalam 

kurun waktu 3 bulan pertama. Sidang Pleno dilaksanakan 2 kali selama periode 

2018. Hasil dari agenda ini diharapkan dapat menjadi gambaran untuk 

memperbaiki lagi kinerja OPMAWA FE. 

b. Tujuan 

Tujuan dilaksanakannya Sidang Pleno adalah untuk memberikan penilaian 

terhadap segala Program Kerja yang telah diselesaikan oleh OPMAWA FE UNJ 

selama 3 bulan pertama dan kedua. 

c. Konsep 

Konsep dari Sidang Pleno adalah acara berupa sidang tertutup. Inti dari 

agenda ini adalah memaparkan hasil penilaian Program Kerja, penilaian laporan 

keuangan, dan hasil angket BPM FE. 

d. Bentuk 

Bentuk dari Sidang Pleno adalah acara berupa sidang tertutup yang dihadiri 

oleh anggota BPM FE dan anggota BEMP/BEMF. Serta undangan yang berasal 

dari lembaga non-OPMAWA FE dan dosen. 

e. Waktu 

Waktu pelaksanaan Sidang Pleno 1 dijadwalkan pada minggu keempat Juni 

2018. Waktu pelaksanaan Sidang Pleno 2 dijadwalkan pada minggu pertama 

Oktober 2018.  

f. Sasaran 



 

 

Sasaran acara adalah seluruh anggota Lembaga OPMAWA FE UNJ. 

g. Parameter / Tingkat Keberhasilan 

Parameter keberhasilan adalah sidang dihadiri Quorum (Dihadiri 50% + 1) 

oleh seluruh anggota Lembaga OPMAWA FE UNJ. 

h. Susunan Panitia 

Ketua: Febrillian Sajariadi Ashari 

Sekertaris: Kamilatun Ahsana Yusri  

Bendahara: Rohadatul Aisy 

 

Sie. Acara   

Koordinator: Almira Asnel 

1. Tommy Ariabima 

2. Akbar Dwi Putra 

3. Firyal Aneira 

4. Zeny Antika 

5. Tutitah Syafitri 

 

Sie. Perkap   

Koordinator: Muhammad Maulana 

1. Reza Bagas Rifaldy Prayoga 

2. Muhammad Shidiq 

3. Rifda Adila 

4. Ayu Qirana 

5. Dara Anggraeni Bimanyu Putri 

 

Sie. Konsumsi 

Koordinator: Felia Rahmayanti 

1. Albasita Syafna Al Azhary 

2. Devi Oktaviani 

3. Alvin Fajar Sugesta 

4. Lidya Wati 

5. Firda Nurfazriati M. 

 

Sie. HPD  

Koordinator: Satrio Muhammad Senoaji  

1. Aina Zatil Aqmar 

2. Muhammad Taufik Syaputra 

3. Amril Muharyadi 

4. Nadia Amanda Syifa Azizah 

5. Prillia Ayushandra 

6. Sherlin Kamilia 

i. Realisasi Pelaksanaan 



 

 

Agenda Sidang Pleno 1 berlangsung pada Sabtu, 30 Juni 2018 pukul 08.00 – 

11.00 WIB di Gedung RA Kartini lt 7. Agenda Sidang Pleno 2 berlangsung pada 

Sabtu, 27 Oktober 2018 pukul 08.00 – 11.00 WIB di Gedung N. Kedua acara 

berjalan lancar dengan pemaparan penilaian dari seluruh komisi pengawasan. 

j. Kendala 

Adapun kendala yang dialami selama acara: 

- Anggota OPMAWA FE banyak yang terlambat, sehingga acara sedikit mundur 

dari jadwal seharusnya. 

- Ruangan terlambat dibuka sehingga menyulitkan panitia melakukan persiapan 

yang optimal 

- Beberapa sie terlambat hadir 

k. Usulan 

Adapun usulan yang diberikan selama acara: 

- Anggota OPMAWA FE banyak yang terlambat, sehingga acara sedikit mundur 

dari jadwal seharusnya. 

- Penilaian perlu diperjelas lagi letak kesalahannya agar OPMAWA FE dapat 

melakukan perbaikan dengan sebaik-baiknya 

l. Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-SEMINAR LEGISLATIF- 

a. Analisis Masalah 

Sebagai bentuk miniatur pemerintahan kampus, BPM selaku perwujudan 

lembaga legislatif merasa memiliki tanggung jawab atas pencerdasan mahasiswa 

mengenai legislatif. Kenyataannya, masih banyak mahasiswa yang belum 

mengenal langsung bagaimana lembaga legislatif pemerintahan itu sendiri. Di 

samping itu, acara ini juga berlangsung berdekatan dengan Pemilu 2019. 

Diharapkan acara ini mampu menjadi pencerahan baik dari sisi ilmu legislative 

maupun pengetahuan tentang Pemilu nantinya. 

b. Tujuan 

Tujuan dilaksanakannya Seminar Legislatif adalah untuk memberikan 

pencerdasan bagi mahasiswa mengenai ilmu kelegislatifan serta pengetahuan 

umum menghadapi Pemilu 2019. 

c. Konsep 

Konsep dari Seminar Legislatif adalah acara berupa seminar terbuka untuk 

umum. Inti dari agenda ini adalah memberikan pencerdasan kepada peserta acara 

mengenai ilmu kelegislatifan kampus serta pengetahuan tentang Pemilu. 

d. Bentuk 

Bentuk dari Seminar Legislatif adalah acara berupa seminar terbuka untuk 

umum yang dihadiri oleh mahasiswa umum. Dengan membawakan pembicara yang 

kompeten dalam bidangnya 

e. Waktu 

Waktu pelaksanaan Seminar Legislatif dijadwalkan pada minggu keempat 

Juni 2018.  

f. Sasaran 

Sasaran acara adalah seluruh masyarakat UNJ dan mahasiswa umum. 

g. Parameter / Tingkat Keberhasilan 

Parameter keberhasilan adalah acara dihadiri minimal oleh 100 orang peserta 

pada hari pelaksanaan. 

h. Susunan Panitia 

Ketua: Alvin Fajar Sugesta  

Wakil Ketua: Febrillian Sajariadi Ashari  



 

 

Sekretaris: Felia Rahmayanti  

Bendahara: Ayu Qirana  

  

Sie. Acara   

Koordinator: Nadia Amanda Syifa Azizah  

1. Dara Anggraeni Bimanyu Putri  

2. Prillia Ayushandra 

3. Rifda Adila 

4. Zeny Antika  

  

Sie. HPD   

Koordinator:  Firyal Aneira 

1. Aina Zatil Aqmar 

2. Devi Oktaviani 

3. Muhammad Taufik Syaputra 

4. Muhammad Shidiq  

  

Sie. Perlengkapan 

Koordinator: Tommy Ariabima 

1. Amril Muharyadi 

2. Rohadatul Aisy 

3. Satrio Muhammad Senoaji  

  

Sie. Konsumsi   

Koordinator: Tutitah Syafitri 

1. Almira Asnel 

2. Kamilatun Ahsana Yusri  

3. Muhammad Maulana 

 

Sie. Dana dan Usaha  

Koordinato: Albasita Syafna Al Azhary 

1. Akbar Dwi Putra 

2. Firda Nurfazriati M. 

3. Lidya Wati  

4. Reza Bagas Rifaldy Prayoga 

5. Sherlin Kamilia 

i. Realisasi Pelaksanaan 

Agenda Seminar Legislatif berlangsung pada Selasa, 25 September 2018 

pukul 08.00 – 11.30 WIB di Aula Maftuchah Yusuf, Gedung Dewi Sartika lt 2. 

Acara berjalan lancar tanpa kendala yang berarti hingga penutupan. 

j. Kendala 

Adapun kendala yang dialami selama acara: 



 

 

- Keterlambatan kehadiran pembicara 

- Mic pada saat pelaksanaan acara terkadang masih bermasalah 

- Tidak ada penutup untuk bagian belakang panggung sehingga masih bisa 

terlihat dari bagian peserta 

k. Usulan 

Adapun usulan yang diberikan selama acara: 

- Sie perlengkapan lebih memperhatikan lagi kebutuhan yang diperlukan untuk 

acara 

- BPM dapat mengalokasikan biaya lebih untuk Seminar Legislatif sehingga 

tidak perlu melakukan pencarian dana yang besar 

l. Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

SIDANG UMUM dan RAPAT TAHUNAN ANGGOTA- 

a. Analisis Masalah 

Setelah selesai menjalani masa kepengurusan periode 2018, perlu diadakan 

sebuah agenda sebagai bentuk evaluasi dari BPM FE. Rapat Tahunan Anggot 

ditujukan untuk evaluasi bagi BEM Tingkat Prodi. Sidang Umum ditujukan untuk 

evaluasi bagi BEM Fakultas.  

b. Tujuan 

Tujuan dilaksanakannya Sidang Umum dan Rapat Tahunan Anggota adalah 

memberikan penilaian terhadap segala Program Kerja yang telah diselesaikan oleh 

OPMAWA FE UNJ setelah Sidang Pleno 2. Serta mengesahkan Ketua-ketua 

OPMAWA dan Anggota BPM periode berikutnya. 

c. Konsep 

Konsep dari Sidang Umum dan Rapat Tahunan Anggota adalah acara berupa 

sidang tertutup. Inti dari agenda ini adalah memaparkan hasil penilaian Program 

Kerja, penilaian laporan keuangan, dan hasil angket BPM FE. 

d. Bentuk 

Bentuk dari Sidang Umum dan Rapat Tahunan Anggota adalah acara berupa 

sidang tertutup yang dihadiri oleh anggota BPM FE dan anggota BEMP/BEMF. 

Serta undangan yang berasal dari lembaga non-OPMAWA FE dan dosen. 

e. Waktu 

Waktu pelaksanaan Sidang Umum dan Rapat Tahunan Anggota dijadwalkan 

pada minggu keempat Desember 2018.  

f. Sasaran 

Sasaran acara adalah seluruh anggota Lembaga OPMAWA FE UNJ. 

g. Parameter / Tingkat Keberhasilan 

Parameter keberhasilan adalah sidang dihadiri Quorum (Dihadiri 50% + 1) 

oleh seluruh anggota Lembaga OPMAWA FE UNJ. 

h. Susunan Panitia 

Ketua: Reza Bagas Rifaldy Prayoga 

Sekretaris: Prillia Ayushandra 

Bendahara: Felia Rahmayanti 



 

 

 

Sie. HPD  

Koordinator: Rifda Adila 

1. Aina Zatil Aqmar 

2. Rohadatul Aisy 

3. Firyal Aneira 

4. Almira Asnel 

5. Satrio Muhammad Senoaji  

 

Sie. Perlengkapan  

Koordinator: Akbar Dwi Putra 

1. Alvin Fajar Sugesta 

2. Febrillian Sajariadi Ashari 

3. Muhammad Maulana 

4. Tutitah Syafitri 

5. Devi Oktaviani 

 

Sie. Acara   

Koordinator: Kamilatun Ahsana Yusri  

1. Ayu Qirana 

2. Nadia Amanda Syifa Azizah 

3. Amril Muharyadi 

4. Dara Anggraeni Bimanyu Putri 

5. Muhammad Shidiq 

6. Zeny Antika 

 

Sie. Konsumsi   

Koordinator: Sherlin Kamilia 

1. Tommy Ariabima 

2. Muhammad Taufik Syaputra 

3. Lidya Wati 

4. Albasita Syafna Al Azhary 

5. Firda Nurfazriati M. 

i. Realisasi Pelaksanaan 

Ketika laporan ini dibuat, acara belum terlaksana 

j. Kendala 

Ketika laporan ini dibuat, acara belum terlaksana 

k. Usulan 

Ketika laporan ini dibuat, acara belum terlaksana 

l. Dokumentasi 

Ketika laporan ini dibuat, acara belum terlaksana 

 



 

 

 

Non-Agenda Kerja 

-KAJIAN SOSIALISASI PO- 

a. Analisis Masalah 

PO selaku salah satu aturan dasar bagi anggota BPM, dirasa masih belum 

dipelajari oleh anggota BPM. Cukup sulit untuk mensosialisasikan PO dengan cara 

yang biasa. Apalagi untuk aturan yang hanya digunakan di BPM. Diperlukan suatu 

wadah pembelajaran yang interaktif sehingga dapat menarik anggota BPM untuk 

lebih mudah dalam mempelajari PO. Kajian ini diharapkan bisa menjadi wadah 

tersebut dan sekaligus salah satu acara tatap muka antar anggota BPM. 

b. Tujuan 

Tujuan dilaksanakannya Kajian Sosialisasi PO adalah membantu anggota 

BPM dalam mempelajari PO secara lebih mudah. 

c. Konsep 

Konsep dari Kajian Sosialisasi PO adalah kajian yang dihadiri oleh anggota 

BPM FE, dan mendiskusikan tentang PO yang hendak dibahas. 

d. Bentuk 

Bentuk dari Kajian Sosialisasi PO adalah acara berupa kajian dimana anggota 

BPM FE akan berdiskusi tentang PO yang hendak dibahas. Kajian ini juga turut 

serta mengundang perwakilan dari MTM sebagai narasumber. 

e. Waktu 

Waktu pelaksanaan Kajian Sosialisasi PO dijadwalkan pada periode 2018 

dengan waktu yang telah disepakati sebelumnya.  

f. Sasaran 

Sasaran acara adalah seluruh anggota BPM FE. 

g. Parameter / Tingkat Keberhasilan 

Parameter keberhasilan acara adalah kajian dihadiri Quorum (Dihadiri 50% + 

1) oleh seluruh anggota BPM FE. 

h. Susunan Panitia 

Tidak ada kepanitian dalam acara ini. Anggota Badan Legislatif selaku 

pelaksana acara melakukan pembagian tugas atas penanggungjawab acara, 

pembuatan surat, peminjaman tempat, penanggungjawab pembicara, pembelian 

bingkisan dan kebutuhan peserta, pembuatan sertifikat pembicara, dan pembuatan 

jaringan komunikasi. 

i. Realisasi Pelaksanaan 

Agenda Kajian Legislasi terlaksana untuk PO Pengkaderan pada Kamis, 5 

April 2018 dan MPA pada Kamis, 19 Juli 2018. Untuk PO Susduk dan 

Permusyawaratan sudah dibahas secara non-formal sebelum RKB. Untuk PO 

Pileks dan Pileg karena terkendala waktu sehingga dibahas dalam Kuis Legislatif. 

j. Kendala 

Adapun kendala yang dialami selama acara: 



 

 

- Kesulitan dalam menentukan tanggal dimana mayoritas anggota BPM bisa 

hadir  

- Acara terkesan membosankan karena komunikasi 1 arah lebih dominan 

- Acara diadakan terlalu sore sehingga tidak kondusif bagi sebagian peserta 

kajian 

k. Usulan 

Adapun usulan yang diberikan selama acara: 

- Membuat diskusi lebih aktif lagi. 

- Merubah konsep acara dengan menjadikan salah satu anggota sebagai 

narasumber sehingga anggota tersebut akan termotivasi untuk mempelajari PO. 

l. Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

KUIS LEGISLATIF- 

a. Analisis Masalah 

PO selaku salah satu aturan dasar bagi anggota BPM, dirasa masih belum 

dipelajari oleh anggota BPM. Cukup sulit untuk mensosialisasikan PO dengan cara 

yang biasa. Apalagi untuk aturan yang hanya digunakan di BPM. Diperlukan suatu 

wadah pembelajaran yang interaktif sehingga dapat menarik anggota BPM untuk 

lebih mudah dalam mempelajari PO. Dengan adanya kuis online ini diharapkan 

mempermudah pembelajaran PO tanpa perlu adanya tatap muka. 

b. Tujuan 

Tujuan dilaksanakannya Kuis Legislatif adalah membantu anggota BPM 

dalam mempelajari PO secara lebih mudah. 

c. Konsep 

Konsep dari Kuis Legislatif adalah kuis yang menggunakan materi terkait 

BPM sebagai bobot utamanya. 

d. Bentuk 

Bentuk dari Kuis Legislatif adalah kuis yang diadakan pada aplikasi media 

sosial Line dengan anggota Badan Legislasi sebagai moderatornya. Isi materi 

menyesuaikan dengan kesepakatan anggota Badan Legislasi. 

e. Waktu 



 

 

Waktu pelaksanaan Kuis Legislatif dijadwalkan pada malam hari pukul 19.00 

– 21.00 WIB pada group chat BPM FE di aplikasi media sosial Line. Tanggal 

pelaksanaan menyesuaikan dengan kesepakatan anggota Badan Legislasi. 

f. Sasaran 

Sasaran acara adalah seluruh anggota BPM FE, kecuali yang termasuk pada 

Badan Legislasi. 

g. Parameter / Tingkat Keberhasilan 

Parameter keberhasilan adalah kuis dijawab dengan minimal 50% dari 

seluruh anggota BPM FE. 

h. Susunan Panitia 

Tidak ada kepanitian dalam acara ini. Anggota Badan Legislatif selaku 

pelaksana acara melakukan pembagian tugas atas moderator, timekeeper sekaligus 

penerima jawaban, dan pembuatan soal. 

i. Realisasi Pelaksanaan 

Acara Kuis Legislatif tercatat terlaksana 2 kali selama periode 2018. Kuis 

Legislatif pertama terlaksana pada Senin, 5 Maret 2018 pukul 21.00 – 22.00 WIB 

dengan materi Mekanisme Pengawasan, Kuis Legislatif kedua terlaksana pada 

Sabtu, 1 Desember 2018 pukul 20.00 – 22.00 WIB dengan materi PO Pileg dan 

Pileks.  

j. Kendala 

Adapun kendala yang dialami selama acara: 

- Minimnya partisipasi dari anggot BPM 

- Kurangnya koordinasi antara anggota Badan Legislasi 

- Pelaksanaan malam hari tertentu dinilai masih kurang kondusif sebagai waktu 

pelaksanaan. 

k. Usulan 

Adapun usulan yang diberikan selama acara: 

- Perlu dilakuan sosialiasi terlebih dahulu agar anggota BPM bisa melakukan 

persiapan 

- Adakan hadiah sebagai salah satu langkah penarik minat 

 

3. REKOMENDASI 

Selama periode 2018 BPM FE UNJ berjalan, penulis sudah merangkum segala hal 

yang sekiranya penulis anggap sebagai rekomendasi untuk Badan Legislasi periode 

selanjutnya. Adapun rekomendasi tersebut antara lain: 

a. Ikatan internal yang kuat antar anggota wajib dibentuk di awal periode. Penulis 

merasa hal ini akan menjadi pondasi dasar yang akan menguatkan dalam 

menjalankan segala Agenda Kerja yang dilakukan selama 1 periode. 

b. Memberikan alternatif sarana pencerdasan kelegislatifan baik untuk anggota 

BPM FE UNJ maupun mahasiswa FE UNJ. Penulis merasa masih sulit untuk 

membuka tabir ilmu kelegislatifan, dibutuhkan suatu inovasi Agenda Kerja 

yang menarik, komunikatif, serta bermanfaat. 



 

 

c. Membuat suatu non-Agenda Kerja yang bersifat rutin dalam rentang waktu 

mingguan. Hal ini bertujuan sebagai pengingat dalam rentang waktu mingguan 

bahwa Badan Legislasi bertugas sebagai badan yang melakukan pencerdasan. 

Dapat berfungsi juga untuk menghangatkan hubungan antar anggota. 

d. Membuat agenda silaturahim dalam rentang waktu bulanan atau minimal 

diadakan 3 kali selama periode. Penulis merasa Agenda Kerja Badan Legislasi 

yang memiliki rentang waktu yang cukup jauh menyebabkan kekosongan 

aktivitas yang seharusnya dapat diisi dengan hal lain yang lebih bermanfaat. 

Hal ini bertujuan untuk mengisi kekosongan waktu tersebut untuk saling 

bertemu kembali dan menguatkan satu sama lain.  

e. Jangan lupa untu berbagi tawa, gurau, dan cerita suka maupun duka. Menjadi 

anggota Badan Legislasi memang menuntut anggotanya menjadi seorang yang 

tertib dan kadang terbilang kaku. Terkadang hal-hal seperti itulah yang 

diperlukan untuk “mengistirahatkan” anggota sendiri dalam menjalankan 

amanah. Mendengarkan kabar duka sesungguhnya jauh lebih baik ketimbang 

tidak mendengarkan kabar apapun. 

 

4. PENUTUP 

Teruntuk semua warga Badan Legislasi yang penulis sayangi. Terima kasih sudah 

mau menjadi warga Badan Legislasi terlepas dari segala alasan ataupun harapan, penulis 

harap kalian dapat menutup kekecewaan maupun penyesalan ketika periode ini berakhir. 

Terima kasih sudah mau belajar PO ataupun segala peraturan lainnya yang mungkin 

kalian tidak akan hafal lagi dikemudian hari namun penulis harap usaha kalian dapat 

memberikan manfaat bagi pribadi kalian di lain hari nanti. Terima kasih sudah 

mempercayakan Ketua Badan kepada penulis padahal penulis sadar betul akan 

kekurangan yang dimiliki dalam mengemban amanah tersebut. Terima kasih sudah 

memberi panggilan “Pak RT” kepada penulis, penulis menganggap panggilan tersebut 

merupakan bentuk penghargaan kalian kepada penulis. Terima kasih kepada pendahulu 

atau senior penulis yang telah memberikan ilmunya, penulis mengapresiasi setiap 

masukan maupun teguran yang diberikan, penulis menganggap tersebut sebagai tongkat 

estafet yang penulis harap berguna bagi penerus Badan Legslasi. Terima kasih sudah mau 

membagi waktu kalian selama berkuliah untuk berkontribusi di BPM FE UNJ khususnya 

Badan Legislasi, penulis sadar bahwa tiap anggota memiliki kesibukan ataupun banyak 

agenda penting yang mungkin kalian rela tinggalkan untuk kepentingan BPM FE UNJ 

yang sangat singkat ini. Terima kasih sudah mau menemani pikulan amanah Badan 

Legislasi ini bersama hingga akhir periode, penulis menghargai segala yang telah kalian 

lakukan, penulis tidak dapat memberikan apapun selain doa agar kelak segala usaha yang 

telah kalian lakukan ini dibalas di dunia maupun akhirat nanti oleh Allah. Rasanya ribuan 

terima kasih masih ingin penulis ucapkan hingga saat ini. Hubungan kita di Badan 

Legislasi mungkin sudah berakhir, namun bila kelak kalian rindu dengan fisik, tawa, 



 

 

umpatan, canda atau apapun itu, penulis akan selalu berusaha membukakan pintu 

silaturahim tersebut. 

Setiap pertemuan akan berakhir dengan perpisahan, begitu halnya berlaku juga 

pada Badan Legislasi. Sejak laporan ini dibuat, rasa sedih terus mengiringi tiap huruf 

demi huruf hingga kata demi kata. Apa yang telah terjadi tidak dapat dilakukan, yang 

hanya penulis lakukan hanyalah merekam tiap jumpa kita tersebut dalam memori penulis 

yang rapuh terus dalam bertambahnya usia. Air mata seketika memenuh ketika penulis 

memikirkan kembali apa yang sudah kita lalui bersama. Maaf bila mungkin penulis tidak 

dapat menemui kalian kembali karena keegoisan penulis ataupun takdir Allah. Namun 

pastikanlah bahwa kita akan bertemu kembali dalam surga-Nya kelak…. Aamin ya 

rabbal alamin. Kini 12 Anggota Badan Legislasi BPM FE UNJ Periode 2018 akan 

berpisah dan akan bertemu kembali dengan cerita kesuksesannya nanti kelak, penulis 

percaya akan hal ini. Selamat tinggal wargaku, teruslah tebar manfaat dimanapun kalian 

berada, ingatlah bahwa doa penulis akan terus mengiringi langkah kalian. Akhir kata, 

tibalah pada akhir penutup dimana kita akan menutup segala. 

 

Wassalamuallaikum Wr. Wb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


