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KATA PENGANTAR 

 
Puji serta syukur kami panjatkan kehadirhat Allah swt. karena atas rahmat dan inayah-

nya, kami dapat menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban Badan Perwakilan Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta periode 2019. 

Laporan ini merupakan hasil kegiatan yang telah kami lakukan selama satu periode 

menjabat sebagai perwakilan mahasiswa di Fakultas Ekonomi. Dalam menjalankan amanah 

sebagai legislator FE UNJ, tentunya banyak kesalahan yang dilakukan, maka dari itu dibuatnya 

Laporan Pertanggungjawaban untuk menjadi bahan evaluasi untuk kepengurusan berikutnya agar 

lebih baik dalam menjalankan kehidupan berorganisasi dan lebih baik lagi untuk menyuarakan 

aspirasi mahasiswa FE UNJ. 

Laporan pertanggungjawaban ini pula berisikan informasi terkait pencapaian yang 

dilakukan oleh Badan Perwakilan Mahasiswa FE UNJ. Berbagai agenda kerja telah selesai kami 

lakukan dan tercatat dengan baik pada laporan ini. 

Dalam melaksanakan kehidupan berorganiasi tidak lepas dari bantuan banyak pihak, 

untuk itu kami ingin mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Allah swt. atas nikmatnya yang tiada henti dan yang selalu memberikan rezeki dari arah 

yang selalu tidak kita duga; 

2. Bapak Prof. Dr. Dedi Purwana, M.Bus., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 

Negeri Jakarta yang memberikan bimbingan untuk kehidupan berorganisasi 

3. Bapak Dr. Indra Pahala, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 

yang memberikan bantuan, bimbingan serta arahan langsung kepada kami untuk 

menjadikan organisasi FE UNJ menjadi lebih baik 

4. Anggota Legislatif tingkat Universitas yang memberikan informasi dan bantuan tentang 

dunia legislatif kampus 

5. Anggota Legislatif BPM FE UNJ yang memiliki loyalitas tinggi untuk memajukan dunia 

legislatif kampus 

6. Anggota Eksekutif tingkat Fakultas dan Prodi yaitu BEM FE, BEM Ekonomi dan 

Administrasi, BEM Akuntansi, dan Hima Manajemen yang selama satu periode selalu 

menjalin komunikasi serta kerjasama yang baik. 

Dalam laporan pertanggungjawaban ini kami menyadari terdapat beberapa 

kekuranganuntuk itu kami terbuka untuk menerima segala kritik dan saran yang membangun 

demi kemajuan BPM FE UNJ. 

Jakarta, 1 Januari 2020 

 

Badan Musyawarah BPM FE UNJ 
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VISI MISI 

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

 

 

VISI 

Menjadikan BPM FE UNJ sebagai lembaga legislative yang profesional, bertanggung jawab, dan 

amanah serta sebagai lembaga yang menanggung berbagai aspirasi dari mahasiswa Fakultas 

Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 

 

 

 

MISI 

1. Mengawasi dan membimbing opmawa Fakultas Ekonomi dengan profesional sehingga 

sesuai dengan aspirasi mahasiswa Fakultas Ekonomi 

2. Bertanggung jawab atas aspirasi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan menyampaikannya 

kepada pihak opmawa atau birokrat 

3. Amanah dengan jabatan dan tugas yang telah diberikan serta  menjadi representasi 

mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
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STRUKTUR BADAN PERWAKILAN MAHASISWA 

FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA 

TAHUN 2019 
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AGENDA KERJA 

 

PIMPINAN 

No 
Nama 

Kegiatan 

Jenis 

Kegiatan 

Latar Belakang 

Kegiatan 

Tujuan 

Kegiatan 

Sasaran 

Kegiatan 

Parameter 

Keberhasilan 

Waktu 

Kegiatan 

 Estimasi 

Biaya 

(Rp) 

PJ 

1 

Rapat 

Koordina
si 

Event 

Diperlukan suatu 

wadah untuk 

menetapkan 
Kode Etik, Tata 

Tertib, Struktur, 

Deskripsi Kerja, 
Agenda kerja 

BPM FE UNJ 

Mengesahkan 
rancangan kerja 

Lembaga 

Eksekutif FE 
UNJ dan 

perangkat 

lainnya 

Anggota 

BPM & 
BPH 

Lembaga 

Eksekutif 
FE UNJ 

50% + 1 

anggota BPM 

dan BPH 
Lembaga 

Eksekutif 

mengikuti 
kegiatan 

tersebut 

Minggu 

pertama 
Maret 

 

1.500.000  
Bamus 

2 
TIPE 

MPA 
Event 

Diperlukan suatu 

panitia khusus 
yang mengawasi 

pelaksanaan 

kegiatan MPA 
FE UNJ 

Menjamin 

keberlangsunga

n MPA FE UNJ 
sesuai dengan 

yang seharusnya 

Anggota 

BPM FE 
UNJ 

50% + 1 

anggota BPM 

mengikuti 
kegiatan 

tersebut 

Minggu 

ketiga 
Agustus 

 

1.000.000  
Bamus 

 

 

 

BADAN URUSAN RUMAH TANGGA 

No 
Nama 

Kegiatan 

Jenis 

Kegiatan 

Latar Belakang 

Kegiatan 

Tujuan 

Kegiatan 

Sasaran 

Kegiatan 

Parameter 

Keberhasilan 

Waktu 

Kegiatan 

 Estimasi 

Biaya 

(Rp) 

Penan

ggung 

Jawab 

1 
Bedah 
Sekret 

Kontinyu 

Perlu adanya 

penataan ulang 
sekretariat BPM 

FE UNJ 

Menciptakan 

suasana yang 
bersih dan 

nyaman untuk 

ditempati di 
sekretariat BPM 

FE UNJ 

Seluruh 

Anggota 
BPM FE 

UNJ 

70% Anggota 
BPM FE UNJ 

3 kali 
selama 

satu 

kepenguru
san 

 -  Syafira 

2 Piket Berkala 

Perlu menjaga 
kerapihan dan 

kebersihan 

Sekretariat BPM 
FE UNJ 

Menjaga 
kerapihan dan 

kebersihan agar 

menciptakan 
kenyamanan 

saat berada di 

sekret BPM FE 
UNJ 

Seluruh 

Anggota 
BPM FE 

UNJ 

50% + 1 
anggota BPM 

mengikuti 

kegiatan 
tersebut 

Sesuai 

jadwal 
piket yang 

ditentukan 

 
1,000,000  

Tasya 

& 

Septy 

3 
Uang 
Kas 

Berkala 

Perlu adanya 
suatu cara untuk 

menambah 
pemasukan 

keuangan BPM 

FE UNJ 

Terciptanya  
cara untuk 

menambah 
pemasukan 

keuangan BPM 

FE UNJ 

Seluruh 

Anggota 
BPM FE 

UNJ 

85% Anggota 

BPM FE UNJ 

membayar kas 

Selama 

satu 
kepenguru

san 

 -  Dewi 

 

 

  



 

ix 

 

BADAN ASPIRASI & MEDIA 

No. 
Nama 

Kegiatan 

Jenis 

Kegiatan 

Latar 

Belakang 

Kegiatan 

Tujuan 

Kegiatan 

Sasaran 

Kegiatan 

Parameter 

Keberhasilan 

Waktu 

Kegiatan 

Estimasi 

Biaya 

(Rp) 

Penan

ggung 

Jawab 

1 

Angket 

Penilaian 
Proker 

BEM FE, 

BEMP, 
dan 

HIMA 

Berkala 

Diperlukannya 

suatu wadah 

untuk 
menampung 

aspirasi serta 

mengukur 
penilaian 

proker badan 

eksekutif 

Menilai dan 
Mengetahui 

tingkat 

keberhasilan 
serta kepuasan 

peserta 

(responden) 
terhadap 

program kerja 

yang 
dilaksanakan 

BEM FE, 

BEMP, dan 
HIMA 

Badan 

Pengurus 
Harian 

Lembaga 

Eksekutif 
dan 

Peserta 

80% Program 

Kerja dari 

setiap lembaga 
eksekutif FE 

UNJ 

diangketkan 

Menyesua
ikan 

200.000 
Indra 

& Cici 

2 Reses Insidental 

Diperlukannya 
wadah aspirasi 

untuk 

menyerap 
segala aspek 

terhadap 

sarana dan 
prasarana, 

kepuasan 

kinerja dan 
pemerintahan 

di Fakultas 

Ekonomi 

Menjaring 

aspirasi 

mahasiswa FE 
UNJ terkait 

segala aspek 

Mahasiswa 

FE UNJ 
  

Menyesua

ikan 
 30.000 

Aisy & 

Aina 

3 
Dialog 
Civitas 

Akademik 

Event 

Diperlukan 

wadah aspirasi 
dalam 

menyerap 

segala aspek 
permasalahan 

di lingkungan 

FE UNJ 

Menyerap 

aspirasi seluruh 

masyarakat FE 
UNJ terkait 

permasalahan 

yang ada seperti 
sarana&prasana, 

dan evaluasi 

kinerja Fakultas 
Ekonomi 

Seluruh 
Mahasiswa 

FE UNJ 

Mencapai 
jumlah 

minimum 

responden 
yang 

ditentukan 

berdasarkan 
perhitungan 

sampel yang 

ada di SOP 
Angket BPM 

FE UNJ 

November
, Minggu 

ke 1 

 15.000 
Cynda

y & 

Ayu 

4 

Angket 

Penilaian 
Kinerja 

BEM FE, 

BEMP, 
dan 

HIMA 

Berkala 

Diperlukan 
wadah dalam 

menampung 

aspirasi serta 
mengukur 

penilaian 

kinerja badan 
eksekutif 

Mengukur dan 

menilai 

keberhasilan 
serta kepuasan 

peserta 

(responden) 
terhadap 

program kerja 

serta kinerja 
BEM FE, 

BEMP, dan 

HIMA 

Badan 

Pengurus 
Harian 

Lembaga 

Eksekutif 
dan 

Peserta 

Mencapai 

jumlah 

minimum 
responden 

yang 

ditentukan 
berdasarkan 

perhitungan 

sampel yang 
ada di SOP 

Angket BPM 

FE UNJ 

Agustus 

dan 

Desember 

 15.000 
Suci & 
Frista 

5 
Studi 

Banding 
Event 

Diperlukan 

sarana untuk 
memperluas 

eksistensi dan 

menjalin 
silaturhami 

dengan Badan 

Legislatif 
kampus lain 

Dapat saling 
bertukar pikiran 

dan 

mengoptimalkan 
informasi guna 

memperlancar 

roda organisasi 
serta 

mempererat tali 

silaturahmi 

Internal 

BPM FE 
UNJ 

80% anggota 

BPM FE UNJ 

mengikuti 
agenda Studi 

Banding 

April 

Minggu 
ke 3 

Menyesua

ikan 

Faisal 

& Vini 

6 
BPM's 

Media 
  

Diperlukannya 

wadah untuk 
menyebarkan 

informasi-

informasi 
terkait 

kegiatan yang 

dilakukan oleh 
BPM FE UNJ 

Badan eksekutif 

dan mahasiswa 
FE mengetahui 

informasi dan 

kegiatan yang 
dilakukan oleh 

BPM FE UNJ 

dan 
meningkatkan 

Eksternal 

BPM FE 
UNJ 

85% dari 
kegiatan BPM 

FE UNJ 

terpublikasikan 

Menyesua

ikan 

Menyesua

ikan 

Salam 

& 
Naufal 



 

x 

 

ataupun 
informasi 

lainnya terkait 

Fakultas 
Ekonomi 

eksistensi BPM 
FE di Fakultas 

Ekonomi atau 

pun Universitas 
Negeri Jakarta 

7 
Birthday 
Design 

  

Diperlukannya 

sarana untuk 
mengapresiasi 

dan 

menghargai 
anggota BPM 

FE UNJ 

Membuat suatu 

design yang 

dapat 
meningkatkan 

motivasi dan 

semangat untuk 
terus 

berkontribusi di 

BPM FE UNJ 

Internal 

BPM FE 

UNJ 

90% dari 
anggota BPM 

FE UNJ 

dibuatkan 
design birthday 

Menyesua
ikan 

Menyesua
ikan 

Mahar 
& Ayu 

8 

Pelatihan 

Design & 
Web 

  

Diperlukannya 

sarana untuk 

meningkatkan 
skill Design 

Media untuk 

keperluan 
humas dan 

publikasi 

Mengajarkan 

dan 

meningkatkan 
skill design dan 

media 

Internal 

BPM FE 
UNJ 

  
Menyesua

ikan 

Menyesua

ikan 

Aina & 

Nopal 

 

 

 

 
  BADAN PENGADERAN 

No 
Nama 

Kegiatan 

Jenis 

Kegiatan 

Latar Belakang 

Kegiatan 

Tujuan 

Kegiatan 

Sasaran 

Kegiatan 

Parameter 

Keberhasilan 

Waktu 

Kegiatan 

 Estimasi 

Biaya (Rp)  
PJ 

1 

Famgath 

& 
Pembekal

an 

Event 

Dalam rangka 
mempererat tali 

silaturahmi dan 

perkenalan di 
awal 

kepengurusan 

serta pengajaran 
tentang 

tugas&kewajiban 

sebagai anggota 
BPM FE UNJ 

Untuk 

mempererat 

kebersamaan, 
menjaga 

keharmonisan 

antar anggota, 
melatih anggota 

baru agar siap 

untuk ikut 
berperan dalam 

agenda kerja 

BPM FE UNJ 

Seluruh 

anggota 
BPM FE 

UNJ, 

diutamak
an 

Anggota 

Baru 
BPM FE 

UNJ 

75% dari 

anggota BPM 

FE UNJ 

Februari, 

minggu 

ke 3 

3.000.000 Tommy 

2 PLMF Event 

Suatu wadah 
berupa pelatihan 

seputar 

kelegislatifan 
bagi mahasiswa 

di tingkat 

Fakultas 

Untuk 

mengembangka

n dan 
menanamkan 

nilai 

keterampilan 
bagi mahasiswa 

dalam segi 

legislasi, 
kaderisasi, dan 

softskill 

Seluruh 

mahasisw

a di 

tingkat 
fakultas, 

dan 

perwakila
n BPH 

Lembaga 

Eksekutif 

80% anggota 

BPM FE UNJ 
hadir dan 

perwakilan 

lembaga 
eksekutif 

Mei, 

minggu 
ke 1-2 

RP. 

1.000.000,- 

Febrillia

n Dan 
Akbar 

3 Bubarin Event 

Dalam rangka 

buka puasa di 

bulan Ramadhan 
bagi anggota 

Internal BPM FE 

UNJ 

Untuk 

memperat tali 
silaturahmi 

antar sesama 

anggota dan 
alumni BPM FE 

UNJ 

Seluruh 
anggota 

BPM FE 

UNJ dan 
Alumni 

80% dari 

anggota BPM 

FE UNJ hadir 

Mei, 

minggu 

ke 2 

RP. 
1.500.000,- 

Febi 

Dan 

Akbar 

4 
Upgradin

g  
Berkala 

Dalam rangka 

memberikan 
hiburan dan 

wisata untuk 

merefreshkan diri 

serta 

menghilangkan 

kejenuhan 

Untuk 
mengupgrade 

diri bagi 

anggota BPM 
FE UNJ, 

menjaga 

keharmonisan, 

dan 

mengevaluasi 

agenda yang 
sudah 

dilaksanakan 

Seluruh 

anggota 

BPM FE 

UNJ 

70% dari 
anggota BPM 

FE UNJ hadir 

Juli, 
minggu 

ke 2 

RP. 

200.000,- 

Azka 
Dan 

Tasya 

5 
Baper 

Menyapa 
Non 

Agenda 

Dalam rangka 
memotivasi 

dengan 

memberikan 
semangat berupa 

quotes kepada 

anggota BPM FE 
UNJ 

Untuk 

meningkatkan 

semangat dalam 
menjalani 

aktivitas sehari-

hari 

Seluruh 

anggota 
BPM FE 

UNJ  

Bisa 
menyentuh 

hati dan 

memotivasi 
diri sendiri 

3 kali 

dalam 

seminggu 

RP. - 

Mentari 

Dan 

Saudah 

6 SJLD 
Non 

Agenda 

Pentingnya 
menghidupkan 

suasana group 

chat yang ramai 
agar 

menghindarkan 

keheningan dan 

Untuk 
menyegarkan 

suasana di 

sosial media 
dan ingin kepo 

kepada salah 

satu anggota 

Seluruh 
anggota 

BPM FE 

UNJ 

Bisa saling 
mengetahui 

profile 

tentang 
kehidupan 

pada setiap 

anggota BPM 

Minimal 
2 kali 

dalam 1 

bulan 

RP.  - 

Farhan 

Dan 
Mentari 



 

xi 
 

perlunya jiwa 
keingin tahuan 

yang tinggi 

BPM FE UNJ FE UNJ 

7 Makrab Event 

Dalam rangka 
mengapresiasi 

kinerja anggota 

dalam 
kepanitiaan 

selama masa 

kepengurusan 
dan sebagai 

wadah 

berkumpul di 
malam penuh 

kenangan 

Untuk menjalin 

keakraban 

sesama anggota 
untuk terakhir 

kali diujung 

kepengurusan 
dan sebagai 

wadah evaluasi 

untuk 
kepengurusan 

selanjutnya, 

serta 
memberikan 

reward kepada 
anggota selama 

1 periode 

Seluruh 

anggota 

BPM FE 
UNJ 

75% anggota 
BPM FE UNJ 

hadir 

Januari, 
minggu 

ke 2-3 

RP. 

4.500.000 

Ridwan 
Dan 

Tommy 

8 
Rapot 

Kader 
Berkala 

Suatu wadah 

berupa hasil yang 

dicapai selama 
masa 

kepengurusan 

dan bahan 
evaluasi 

Untuk 

meningkatkan 

kinerja dan 
menumbuhkan 

semangat baru 

bagi anggota 
BPM FE UNJ 

Seluruh 

anggota 

BPM FE 
UNJ 

80% anggota 

bisa 

meningkatkan 

semangat dan 

kinerja 
setelah 

menerima 

rapot kader 

2 kali 

dalam 
masa 

kepengur

usan 

RP. 

100.000,- 

Tommy,

Akbar, 
Febrillia

n, 

Taufik 

9 
Legislato
r Of The 

Month 

Berkala 

Dalam rangka 
menerapkan 

budaya baru 

apresiasi dan 
mengapresiasi 

kinerja anggota  

dalam keaktifan  
dan kepedulian 

setiap bulannya 

Untuk 

meningkatkan 

kinerja dan 
menumbuhkan 

semangat baru 

bagi anggota 
BPM FE UNJ 

Seluruh 

anggota 

BPM FE 
UNJ 

80% anggota 

bisa 

meningkatkan 
semangat dan 

kinerja 

setelah 
menerima 

penghargaan 

setiap 
bulannya 

Setiap 

Bulan 
RP. - 

Akbar 
Dan 

Rifda 

10 
We Share 
We Care 

Berkala 

Suatu wadah dari 

badan 

pengkaderan 
kepada seluruh 

anggota sebagai 
teman dekat yang 

selalu 

menanyakan 
kabar para 

anggota 

Untuk menjaga 

silaturahmi, 
sekadar 

menanyakan 
kabar dan bisa 

untuk tempat 

curhat para 
anggota 

Seluruh 

anggota 
BPM FE 

UNJ 

80% anggota 

bisa 
mencurahkan 

isi hatinya 

dan menjaga 
agar tetap 

dekat 

Kondisio
nal 

RP. - 

Seluruh 

Anggot

a Baper 

 

 

 

 
  BADAN LEGISLASI 

No 
Nama 

Kegiatan 

Jenis 

Kegiatan 

Latar Belakang 

Kegiatan 

Tujuan 

Kegiatan 

Sasaran 

Kegiatan 

Parameter 

Keberhasilan 

Waktu 

Kegiatan 

 Estimasi 

Biaya 

(Rp) 

PJ 

1 RKB Event 

Diperlukan suatu 
wadah untuk 

menetapkan 

Kode Etik, Tata 
Tertib, Struktur, 

Deskripsi Kerja, 

Agenda kerja 
BPM FE UNJ 

Menjalin 

sinergisitas  di 
awal 

kepengurusan 

dan pembahasan 

mekanisme 

pengawasan 

Badan 
Pengurus 

Harian 

Lembaga 
Eksekutif 

dan 

Anggota 
Legislatif 

50% + 1 dari 

setiap 

Lembaga 

Maret, 

Minggu 

ke 3 

 
2,500,000  

Akbar 

& 
Marint

an 

2 
Sidang 
Pleno 

Berkala 

Diperlukan suatu 

acara untuk 
melakukan 

penilaian kinerja 

BEM FE dan 
BEM Prodi/ 

HIMA 

Mengevaluasi 
satu pertiga 

pertama periode  
Proker Bem Fe 

Dan 

Bemprodi/Hima 

Pengurus 
Lembaga 

Eksekutif 
dan 

Anggota 

Legislatif 

50% + 1 dari 

setiap 

Lembaga 

Juni, 

Minggu 

ke 4 

 300,000  

Fikri 

& 
Kamil

a 

3 

Kajian 

PO 

Opmawa 

Kontinyu 

Kebutuhan 
mengenai 

pengetahuan PO 

bagi anggota 
legislatif 

Mengkaji PO 

yang berlaku di 

FE UNJ 

Anggota 
Legislatif 

50% + 1 
anggota BPM 

mengikuti 

kegiatan 
tersebut 

Menyesua
ikan 

 500,000  

Menye

suaika

n 



 

xii 
 

2 
Sidang 

Pleno 2 
Berkala 

Diperlukan suatu 
acara untuk 

melakukan 

penilaian kinerja  
Lembaga 

Eksekutif FE 

UNJ 

Mengevaluasi 
satu pertiga 

kedua periode  

PROKER  
Lembaga 

Eksekutif FE 

UNJ 

Pengurus 

Lembaga 

Eksekutif 

dan 

Anggota 
Legislatif 

50% + 1 dari 

setiap 
Lembaga 

Oktober, 

Minggu 
ke 1 

 300,000  

Fikri 

& 

Kamil

a 

5 
Seminar 

Legislatif 
Event 

Diperlukan suatu 

wadah untuk 

mengenalkan 
ilmu atau isu 

kelegislatifan ke 

mahasiswa 
umum 

Menambah 

pemahaman 

tentang 
kelegislatifan 

Mahasiswa 

Umum 

80 Orang 
Mahasiswa 

UNJ 
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LAPORAN KERJA 

 
KETUA UMUM BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI 

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA PERIODE 2019 

 
 

A. Pendahuluan 

Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh, 

Segala puji bagi Allah swt., yang selalu melimpahkan rahmat serta karunia kepada kita 

semua. Menghitung nikmat Allah swt adalah pekerjaan yang mustahil, sebab terlalu banyak 

nikmat yang telah diberikan. Banyak nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita, namun seringkali 

kita melalaikan kewajiban beribadah kepadanya. 

Berbicara tentang nikmat, tak terhitung nikmat yang diberikan Allah swt. ketika saya 

dipertemukan dengan teman-teman yang hebat dan memiliki loyalitas tinggi di opmawa dan 

ormawa UNJ. Mereka mengajari saya bahwa diperlukan dedikasi dan loyalitas tinggi untuk 

memajukan sebuah organisasi. Dedikasi dan loyalitas tinggi juga saya temukan pada anggota 

BPM FE UNJ. Merupakan nikmat yang luar biasa dapat dipertemukan dan dapat bekerjasama 

dengan mereka di organisasi legislatif ini. 

Tulisan ini khusus diberikan kepada kalian para anggota legislatif yang luar biasa. Ini 

bukan kalimat hiperbola, mereka betul-betul bekerja keras, mempunyai loyalitas dan 

bertanggungjawab untuk memajukan dunia legislatif kampus. Mereka yang berkata mudah 

menjadi anggota legislatif kampus adalah mereka yang belum merasakan bagaimana sulit dan 

penuh dinamikanya dalam menegakan dunia legislative kampus. Untuk itu, saya secara pribadi 

mengucapkan terimakasih kepada para legislator yang bersedia meluangkan waktunya untuk 

menegakan kehidupan legislatif di kampus. 

Teman-teman, ada hari dimana mimpi kita akan terdengar tidak masuk akal untuk 

sebagian orang, tetapi ingatlah, it always seems impossible until it’s done. Bersama kalian, saya 

menemukan banyak harapan untuk BPM FE UNJ. Telah banyak agenda kerja baru yang tercipta 

untuk memajukan opmawa dan membuat organisasi ini menjadi lebih baik. Beberapa diantaranya 

adalah Training of Trainer, Peraturan Opmawa Go Public, Legislator of The Month, Kotak 

Aspirasi dengan QR Code dan NFC dan masih banyak lagi. Semua itu terlaksana dengan baik 

karena kalian telah berkontribusi total untuk organisasi ini. Sendirian kita dapat melakukan hal 

yang terbatas, namun bersama-sama kita dapat melakukan segala hal. Terimakasih atas 

kerjasama seluruh anggota, saya tahu itu bukan hal yang mudah tetapi kita melakukan kesulitan 

itu bersama-sama sehingga hal tersebut terlihat mudah. 

Alhamdulillah, atas nikmat Allah swt., serta bantuan dekanat, anggota legislatif, eksekutif 

dan ormawa unj, berbagai agenda kerja BPM FE UNJ telah dilaksanakan dengan baik dan 

berjalan lancar. Laporan kinerja ini disusun untuk mengetahui apa saja yang telah dan dilakukan 

oleh BPM FE UNJ selama satu periode. Kami terbuka untuk menerima kritik dan saran terkait 

pembuatan laporan ini. 
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B. Dinamika Kepengurusan 

Pada tanggal 12 Januari 2019, secara de facto dan de jure terpilih ketua umum yang 

menggantikan Maruli Panggabean untuk BPM FE UNJ periode selanjutnya yaitu Naufal Ihsan. 

BPM FE UNJ Periode 2019 pada awal kepengurusan berjumlah 44 Anggota yang berasal dari 15 

Anggota Fraksi Ekonomi dan Administrasi, 15 Anggota Fraksi Manajemen, dan 14 Anggota 

Fraksi Akuntansi. Perekrutan angggota legislatif didapat melalui pendaftaran pemilu legislatif 

dan anggota utusan daerah. Perlu diketahui bahwa kursi maksimal setiap Fraksi adalah 15 kursi, 

sehingga pada periode ini terdapat 1 kursi yang tidak terisi yaitu Fraksi Akuntansi. 

Pada pertengahan periode, anggota kami terdapat yang mengundurkan diri dari Fraksi 

Manajemen yaitu Maharani dan digantikan oleh Cici. Selanjutnya terdapat 2 anggota Fraksi 

Akuntansi yang lulus tepat waktu yaitu Yulan dan Saudah sehingga diggantikan oleh anggota 

legislatif Pergantian Antar Waktu (PAW) yaitu Aulia Imara dan Rani Marthen. Tidak hanya itu, 

terdapat 1 anggota Fraksi Akuntansi yang dikeluarkan oleh BPM FE UNJ atas keputusan 

bersama Badan Musyawarah karena melanggar kode etik BPM FE UNJ yaitu tidak aktif sama 

sekali selama 6 bulan kepengurusan. Kekosongan kursi tersebut digantikan oleh Kaysyifa Rahma 

atas rekomendasi dari utusan daerah. 

BPM FE UNJ periode 2019 memiliki nama parlemen “Balvantya”. Kata tersebut terbagi 

menjadi dua yaitu “Balvant” yang berarti sesuatu yang besar dan “Tya” berarti semua diselesaikan 

dengan tuntas. 

Ketika seluruh anggota BPM FE UNJ telah disumpah anggota dan dilantik serta 

terpilihnya ketua umum, maka agenda pertama yang dilaksanakan adalah melakukan 

musyawarah untuk memilih ketua Fraksi, Badan, dan Komisi. Ketika mereka semua sudah 

terpilih, maka terbentuk sebuah badan yang disebut Badan Musyawarah yang merupakan 

perkumpulan dari berbagai ketua daerah. Berfungsi untuk mengambil keputusan strategis untuk 

organisasi dan fungsi legislatif. 

Badan Musyawarah berisikan berbagai manusia yang sudah ditempa pada periode 

sebelumnya. Mereka adalah pilihan anggota legislatif pada Fraksi/Badan/Komisi-nya masing-

masing. Terbentur, terbentur, terbentuk, adalah kalimat yang tepat untuk Badan Musyawarah. 

Berusaha untuk memuaskan berbagai pihak adalah hal yang mustahil, kami disini hadir untuk 

mengambil keputusan yang terbaik untuk kedepanya. 

“If you want to make everyone happy, don’t be a leader, sell ice 

cream” 

Saya berterimakasih kepada Allah swt. karena diberikan nikmat untuk dipertemukan 

dengan 13 Anggota Badan Musyawarah yang sangat aktif, mempunyai loyalitas tinggi, serta 

sangat bertanggungjawab. Mereka yang selalu ada disamping saya untuk memutuskan segala 

macam persoalan serta permasalahan organisasi dan legislatif kampus. Tentu keputusan yang 

kami buat pasti memiliki kekurangan, kami meminta maaf untuk itu. Kami sadar bahwa 

membuat semua orang senang dengan keputusan kami adalah hal yang mustahil, untuk itu 

keputusan kami dapat dievaluasi untuk kedepanya. Berikut merupakan kesan pesan saya pribadi 

kepada para anggota Badan Musyawarah: 
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1) M. Taufik Syahputra 

Sebagai Ketua Fraksi Ekonomi dan Administrasi, Taufik atau yang biasa disebut opik, 

merupakan penyanyi yang melantunkan lagu tombo ati ini sangat ramah dan baik. Topik ini 

mempunyai dedikasi dan loyalitas yang tinggi. Dia ini orangnya beneran ikhlas guys untuk 

ngerjain sesuatu dan sangat amanah. Topik ini termasuk pribadi yang mementingkan perasaan 

orang lain tapi lupa bahwa diri sendiri juga punya perasaan, unchy sekali kan. Topik pernah dari 

puncak langsung ke UNJ untuk ngasih kunci ke anak opmawa. Topik termasuk orang yang fast 

respond, bahkan sebelom pesan dikirim, dia sudah jawab. Sukses terus pik di dunia 

pendidikan/ekonom!   Kabarin   kalo   udah   sukses,   biar   benerin   sekret.   

Satu kalimat untuk topik, “In a world where you can be anything, be kind”. 

Teruslah jadi topik yang gue kenal. Topik yang baik sama semua orang. 

2) Prillia Ayushandra 

Sebagai Ketua Fraksi Akuntansi, Prillia atau yang biasa disebut Prili yang pernah menjalin 

hubungan dengan Aliando ini merupakan pribadi yang sabar banget dan calm (tapi kalo sekali 

ambil keputusan, mantap euy). Oh ya, prili 3 tahun di Badan legislasi, udah siap jadi anggota dpr 

sepertinya. Prili sempet sedih karena Angkatan 2016 Akuntansi di akhir periode hanya dia, 

walaupun begitu, prilli hebat dan sangat bertanggungjawab dengan Fraksi Akuntansi hingga akhir 

kepengurusan. Penghujung tahun, adalah moment yang gak dilupain sama prili, yaitu menjadi 

narahubung sengketa KPU FE karena prilli adalah Panwaslu. Dari situ kita bisa tau jika prili itu 

orangnya sabar banget menghadapi massa dan tegas mengatakan mana yang benar dan tidak! 

Walaupun calm, tapi jangan remehin keputusan prili guys, gokil kan? Oh ya, maaf ya pas RKB 

suka lempar ke prilli. 

Satu kalimat untuk prilli, “Elegance is when the inside is a beautiful as the outside”. 

Terus memiliki kepribadian yang elegance seperti ini ya prilli! 

3) Akbar Dwi Putra 

Sebagai Ketua Fraksi Manajemen, Akbar adalah nama panggilanya, dia ini masuk ke semua 

organisasi unj, gokil kan? Terbukti bahwa ada “rapat akbar” disetiap organisasi unj. Maap receh, 

maklum udah sering main wa ketimbang line. Akbar ini satu-satunya ketua fraksi di Manajemen 

Angkatan 2017, hebat kan? Makasih udah berusaha memajukan Fraksi Manajemen dan gue tau 

itu adalah hal yang berat namun itu bisa lu lakukan. Doi ini juga punya kesibukan jadi barista 

caffe, tapi tetap menjalankan amanahya dengan baik di bpm. Makasih untuk setahun ini bar! 

Makasih udah menjaga manajemen tetep utuh dan punya solidaritas yang kuat. Sukses di MTM,  

terus  berikan  hal  positif  untuk  dunia  legislatif  kampus.  

Satu kalimat untuk akbar, “I never dreamed about success, I worked for it”. 

Semangat terus, usaha tidak mengkhianati hasil. 
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4) Aina Zatil Aqmar 

Sebagai Ketua Badan Aspirasi dan Media, Aina atau yang biasa disebut Aina (??) merupakan 

anggota yang kalo disebut “na” ada dua yang nengok, yaitu aina dan maulana. Aina 3 tahun di 

BPM dan 3 tahun di Badan ini, bamus berencana memberikan gelar Ahli madya baspim ke 

aina karena saking ahlinya. Aina ini ahli angket guys, dia hatam karena sudah 3 tahun disini dan 

secara akademik pinter juga. Untuk urusan media, aina juga canggih, pokoknya “do it with 

passion” adalah kalimat yang menggambarkan aina di Badan ini guys. Aina juga orang yang 

rajin ke sekret dari jaman dulu. Kalo chat fast respond juga, tapi masih kalah sama opik. Aina 

juga punya loyalitas tinggi dan tekun guys, pernah edit struktur balvantya sampe jam 12 malem 

lewat dan dia kadang bikin form angket sendiri padahal sedang mengerjakan skripsi. 

Satu kalimat untuk Aina, “Allow your passion to become your purpose, and it will one day 

become your profession” 

Semangat untuk skripsinya, teruslah bermanfaat untuk orang banyak! 

5) Kamilatun Ahsana 

Sebagai Ketua Badan Legislasi, Kamilatun atau biasa disebut kamila memiliki hubungan dengan 

Baekhyun guys! Bpm fe otw go international. Jujur, kamila ini punggawa bpm fe tertangguh, 

karena doi Angkatan 2017 dan menjabat sebagai Ketua badan legislasi dan ketua TIPE FE guys! 

Dua jabatan itu amat berat, namun ditangan kamila, agenda tersebut dapat berjalan sukses. 

Makasih banyak ya Mil. Seperti quotes gue diatas bahwa jika ingin membuat semua orang 

senang, jangan jadi pemimpin, tapi jualan es krim. Kamila melakukan hal itu, terbukti ketegasanya 

di tipe membuat tipe menjadi sukses. Baleg juga tidak kalah sukses, agenda kerja baleg semua di 

koordinir dengan baik oleh kamila. 

Satu kalimat untuk Kamila, “Good decisions come from experience because experience is the 

teacher of all things” 

Semangat terus untuk kedepanya kam! Terimakasih atas pengabdian dan loyalitasnya yaa.. 

6) Septy Dwi Indah Sari 

Sebagai ketua Badan Urusan Rumah Tangga, Septy atau yang bisa juga disebut Indah (yang 

penting jangan sebut septi pake i) adalah seseorang yang dari namanya aja kita tahu bahwa dia 

lahir dibulan agustus. Septy ini kayaknya secara natural emang cocok jadi sekretaris jendral. 

Orangnya rapih, pencatatan cashflow bpm juga rapih banget, sampe puluhan perak dihitung juga. 

Ditangan septy, anggaran BPM FE di dekanat terserap 100%. Ini adalah prestasi yang hampir 

seluruh anggota bpm tidak ketahui, karena kinerja BURT itu mirip Intelejen yaitu gagal dicaci 

maki, berhasil tidak dipuji. BURT memang tidak didepan layar seperti badan lainya, namun 

peran BURT sangat vital karena berurusan dengan cashflow bpm. Terimakasih septy atas 

loyalitas dan dedikasinya! Semangat di MTM dan jangan lupa kasih ilmu BURT ke anak BPM 

FE lainya yaa! 
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Satu pesan untuk Septy, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah 

(nikmat) kepadamu …” (QS Ibrahim: 7) 

Teruslah menjadi Septy yang rendah hati dan selalu bersyukur! 

7) Tommy Ariabima 

Sebagai ketua Badan Pengaderan, Tommy atau bisa disebut Tom adalah raja vaping di sekret. 

Dia menghasilkan asep setiap hari di sekret macem motor RX King. Doi masuk bpm awalnya 

ngira gue lanjut bpm, padahal sekiip. Pas gue masuk tiba-tiba kepilih jadi ketua Baper. Btw dia 

temen kelas gue, udah 3 taun sama dia jadi udah hafal (cenderung muak) sama sifatnya. Gue 

deket sama tommy, saking deketnya, dia selalu sama gue (maksudnya pas tabrakan beruntun). 

Tommy ini orangnya baik gays, dia ini tanggungjawab banget sama Badan Pengkaderan. 

Ditangan Tommy, Baper jadi badan yang asik dan sering ngumpul. Agenda LOTM sukses dan itu 

merupakan agenda baru periode ini. Terimakasih Tommy udah membuat Baper sebagaimana 

mustinya yaitu badan yang melakukan maintenance SDM di BPM FE. 

Satu kalimat untuk Tommy “True leaders don’t create followers, they create more leaders”. 

Terimakasih sudah menjaga internal BPM selalu harmonis! 

8) Febrillian Sajariadi 

Sebagai Ketua Komisi Keuangan, Febrillian yang biasa disebut ian atau boy sudah 3 tahun di 

bpm dan komisi keuangan. Doi termasuk sepuh keuangan di bpm, kalo kita pusing masalah 

keuangan, kita semua sepakat lempar ke boy. Kalo boy pusing, lempar ke kita, terus kita lempar 

balik ke boy. Terus aja begitu sampe muncul Ronaldowati di net tv. Boy ini tanggungjawab dan 

selalu menjalin komunikasi dengan komisinya, suka kumpul bareng dan belajar bareng tentang 

keuangan. Kaderisasi komisi keuangan di tangan boy sangat baik, diharapkan teman-teman 

komisi keuangan juga tetap lanjut di periode selanjutnya. Selama satu periode, permasalahan 

tentang komisi keuangan dengan eksekutif tidak terlihat karena ia memahami baik SOP dan PO 

terkait keuangan. Jadi ketika ada sanggahan, ian dapat menjawab dengan baik. 

Satu kalimat untuk ian “Life is about improving and getting  better”. 

Terimakasih boy udah amanah di komisi keuangan dan membuat menjadi lebih baik! 

9) M. Maulana 

Sebagai Ketua Komisi 1, Maulana yang biasa disebut Maul atau Nana merupakan ketua gue di 

komisi 1. Kalo ada Aina dan Nana, jangan panggil “Na” karena keduanya bakal nengok. Dia ini 

orangnya sabar banget, gue tau karena satu group komisi dengan nana. Tau bagaimana kondisi 

komisi ini dengan jelas dan nana gapernah marah secara frontal. Begitupun ketika menjadi ketua 

panwaslu, berbagai komentar menuju ke nana namun tetap sabar dan tidak pernah mengeluarkan 

statement yang frontal terhadap mereka yang mencibir. Jangan ragukan nana soal loyalitas, dia 
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pernah cari villa untuk SU MTM sampai dapet 50 List villa karena kebanyakan muter-muter. 

Btw, dia adalah sepuh koor perkap (selain boy), saking sepuhnya dia kenal berbagai office boy. 

Bahkan dia tau kalo ada OB yang udah dimutasi/rolling jaga lantai. 

Satu pesan untuk Nana “When someone hurts you, don’t hurt them back. The world doesn’t 

need more broken people. World needs more love. Just love them”. 

Terimakasih sudah berbuat yang terbaik untuk komisi 1, maaf jika masih terdapat hal yang 

kurang selama di komisi 1 na. 

10) M. Shidiq 

Sebagai Ketua Komisi 2A, Shidiq atau biasa dipanggil Diq adalah sepuh di Fraksi EA. Shiddiq 

udah 3 Tahun di EA, sudah kenyang merasakan dinamika setiap tahunya. Intinya sebelom topik 

lahir, shidiq udah di EA. Shidiq termasuk Angkatan tua bersama Gue, Aina, Boy dan Prilli. 

Shidiq ini orangnya baik, penyabar dan sangat tanggungjawab terhadap komisinya. Padahal, 

diluar itu shidiq mempunyai banyak agenda dan cukup sibuk. Itu membuktikan bahwa shidiq 

seseorang yang bertanggungjawab terhadap amanah yang dipegangnya. Shidiq ini paling calm di 

bamus, mengalahkan prilli guys! Tapi setiap agenda, dia selalu membantu dan kerjanya cepat. 

Shidiq ini orangnya rapih dan secara akademik juga pinter! Jadi guru les dimana-mana sudah 

menjadi keseharian shidiq. Sukses terus untuk membangun tunas bangsa menjadi lebih baik! 

Satu pesan untuk Shidiq “Guru seperti lilin, yang menghabiskan dirinya sendiri untuk 

mencerahkan kehidupan orang lain” 

Semangat dan sukses terus diq! Jangan lupa main ke Depok kalo udah sukses. 

11) Saudah 

Sebagai Ketua Komisi 2B, Saudah adalah sapaan yang biasa kami panggil di BPM FE. Saudah ini 

dulunya adalah Eksekutif, jadi sangat cocok menjadi ketua komisi 2B yang berhubungan 

langsung dengan Akuntansi. Saudah orangnya dapat mengerti perasaan oranglain dan cocok jadi 

pendengar yang baik. Saudah ini cukup aktif di bamus jika ada diskusi untuk memutuskan suatu 

hal. Karena memang dasarnya pintar, kurang dari 6 bulan saudah mengerti system penilaian dan 

pengawasan. Fast learner! Skill yang sangat dibutuhkan di perusahaan. Saudah, yulan dan prili 

adalah 3 srikandi yang ada di Akuntansi. Mereka saling diskusi tentang bagaimana baiknya 

Fraksi Akuntansi untuk kedepanya. Kesuksesan Fraksi Akuntansi tidak terlepas dari 3 orang 

tersebut. Semangat Saudah untuk kedepanya! Semoga sukses ya karir dan bisnisnya! 

Satu pesan untuk Saudah “The only way to do great work is to love what you do” 

Sukses terus ya saudah, selalu keep in touch dengan kita semua yaks! 
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12) Rohadatul Aisy 

Sebagai Ketua Komisi 2C, Rohadatul Aisy atau biasa disebut Aisy atau Ais, adalah renkarnasi dari 

bang rekha. Awal kenal bpm karena gue tawarin masuk bpm, eh yang nawarin malah sekip. Ais 

2 Tahun di komisi 2c, cukup berpengalaman terutama berhubungan dengan Hima Manajemen. 

Ais ini orangnya baik, ais ini temenya doi, jadi tau lah ya kayak gimana ais ini diluar organisasi 

ini. Perhatian banget sama komisi 2c dan juga tegas. Yang harus kita contoh dari ais adalah jika 

benar, tidak usah takut salah dan jangan mendengarkan pendapat orang lain terhadap kita. Ketika 

menjadi Panwaslu, tentu Ais tegas dan menunjukan kita bahwa keputusan yang sudah diambil, 

jika itu benar, janganlah goyah akibat perkataan buruk orang lain. Semangat terus ais kuliahnya! 

Lulus tahun ini kuy! 

Satu pesan untuk Ais “If you want to make everyone happy, don’t be a leader, sell ice cream” 

Quotes itu cocok untuk ais karena ais telah membuat quotes ini jadi nyata 

13) Rani Lestari Marthen (Menggantikan Saudah) 

Sebagai Ketua Komisi 2B, Rani Lestari yang biasa kita sebut Rani atau Ran ini mungkin dulunya 

adalah atlet lari karena biasa dipanggil “Run”. Maap keseringan main wa jadi garing. Rani 

dulunya adalah Eksekutif, angota BEMP Akun, teman dekat Fira juga. Menggantikan Saudah 

dan menjadi ketua komisi 2B menunjukan bahwa anggota legislatif Akuntansi sangat mempercai 

Rani menjadi pemimpin mereka. Rani termasuk pintar, kurang dari 2 bulan mengerti cara 

mengawas dan menilai program kerja eksekutif. Walaupun waktu yang singkat, rani menunjukan 

bahwa loyalitas dan dedikasi untuk bpm tinggi. Menjadi sekretaris Pleno 2 membuktikan bahwa 

Rani adalah seorang yang fast learner, sama seperti saudah. 

Satu pesan untuk Rani “Don’t be afraid to fail. Be afraid not to try” 

Semoga pengalaman singkat di organisasi ini sangat berharga ya untuk rani! 

 

C. Pelaksanaan Agenda Kerja 

Berbagai agenda kerja telah terlaksana dan sukses dilaksanakan. Berbagai agenda kerja 

secara lengkap akan dijelaskan pada Laporan Kerja setiap Badan. Bagian ini, saya akan 

menjelaskan berbagai Agenda Kerja baru yang tercipta pada periode 2019. 
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No. Nama Agenda Kerja Tujuan Sasaran Keterangan 

1 Training of Trainer 

Pada Pembekalan 

Memberikan pelatihan 

kepada anggota BPM FE 

UNJ baik secara teori 

dan praktik. 

Mengundang        para 

alumni yang 

berpengalaman dan 

memberikan materi serta    

arahan   kepada 

anggota BPM FE UNJ. 

Kehadiran 80% dari 

jumlah anggota BPM 

FE UNJ 

Terlaksana dan 

memenuhi sasaran 

2 Peraturan Opmawa Go 

Public (PO Go Public) 

Semua  dapat 

membuka dan melihat 

PO secara online. Selain 

itu, agenda kerja ini 

memaksimalkan 

efesiensi dalam 

mencari PO. 

100% anggota 

Eksekutif dan 

legislatif dapat 

mengakses url PO Go 

public. 

Terlaksana dan 

memenuhi 

sasaran. 

 

 

 

 
bpmfe.web.id/po 

3 Pembentukan Budaya 

Apresiasi 

Memaksimalkan kinerja

  anggota 

dengan memberikan 

apresiasi   kepada 

mereka yang loyal dan 

bersungguh-sungguh 

menjalani amanahnya. 

Terciptanya Agenda

 Kerja 

berlandaskan Budaya 

Apresiasi. 

Terlaksana dan 

memenuhi 

sasaran. 

 
- LOTM 

- Staff & Koor 

Terbaik 

4 Kotak Aspirasi with QR 

Code & NFC 

Paperless adalah hal 

yang harus dilakukan. 

BPM FE mewujudkan 

hal itu dalam agenda 

kerja ini. Agenda ini 

juga menunjukan bahwa 

BPM FE beradaptasi 

dengan 

perkembangan jaman. 

Terserapnya aspirasi

 melalui 

Kotak Aspirasi dan 

banyak  yang 

menggunakan fitur 

QR Code & NFC 

pada kotak tersebut. 

Terlaksana dan 

memenuhi 

sasaran. 
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5 Training of Trainer 

TIPE FE 

Memberikan pelatihan 

kepada anggota TIPE FE 

baik secara teori dan

 praktik. 

Menghadirkan pemateri

  yang 

berpengalaman untuk 

memberikan arahan 

serta pengalaman 

Kehadiran 80% dari 

jumlah anggota TIPE 

FE 

Terlaksana dan 

memenuhi 

sasaran. 

  terkait materi yang 

diberikan. 

  

6 Sertifikat Anggota Membuat QR code 100% Anggota Terlaksana dan 

 dengan QR Code dan yang terhubung ke web BPM FE UNJ memenuhi 

 Electronic Signature memiliki 2 fungsi yaitu mendapatkan sasaran. 

  check keaslian sertifikat anggota  

  sertifikat dan backup dengan QR Code  

  sertifikat jika suatu dan Electronic  

  saat hilang. Signature  

 

 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat 

• Faktor Pendukung 

Pada dasarnya kita tidak boleh sekuler, semua hal yang terjadi di dunia ini pasti ada campur 

tangan Tuhan. Sangat angkuh apabila kita berbicara kesuksesan karena kerja keras kita atau 

kelompok, harus diingat bahwa semua ada campur tangan Tuhan. Namun dibalik semua 

pertolongan Allah swt., berikut merupakan faktor pendukung lainya: 

1. Bapak Prof. Dr. Dedi Purwana dan Bapak Dr. Indra Pahala serta seluruh jajaran Dekanat 

FE UNJ yang memberikan dukungan serta arahan kepada organisasi di FE UNJ. 

2. Organisasi Pemerintahan Mahasiswa yaitu Eksekutif yang selama satu periode ini saling 

melengkapi sehingga trias politica berjalan dengan baik. 

3. Organisasi Mahasiswa yang selama satu periode ini saling bekerjasama untuk memajukan 

organisasi di FE UNJ 

4. Anggota legislatif yang selalu berjuang untuk memajukan organisasi dan menegakan 

kehidupan legislatif kampus 

5. Seluruh pihak yang mendukung kemajuan dunia organisasi dan legislatif kampus 

 

• Faktor Penghambat 

Tentu dibalik kesuksesan dan keberhasilan sebuah organisasi, terdapat factor yang menghambat 

jalanya organisasi tersebut. Namun, kami selalu berusaha untuk menghilangkan hal tersebut. 

Berikut merupakan hal yang menjadikan penghambat dan dapat dijadikan evaluasi kedepanya: 

1. Kurangnya pemahaman prinsip hukum (general principles of law) membuat para anggota 
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legislatif harus meluangkan waktu untuk belajar asas pembentukan peraturan 

2. Salah satu fungsi legislatif adalah membuat produk perundang-undangan dan peraturan. 

Keterbatasan kami untuk memahami ilmu hukum yang complex adalah tantangan utama. 

 

E. Rekomendasi 

• Pertahankan dan teruskan agenda kerja yang baik dan memiliki dampak bagus. 

• Tingkatkan 4 fungsi legislatif pada BPM FE UNJ 

• Lakukan evaluasi adalah hal yang wajib agar organisasi mengalami kemajuan 

• Jalin komunikasi yang baik kepada para stakeholders 

• Teruskan Budaya Apresiasi karena memiliki dampak yang baik untuk internal BPM FE UNJ 

• Sebelum membuat keputusan, pahami logical fallacy. Sangat berbahaya apabila pengambilan 

keputusan akibat dari kesalahan logika, terutama bandwagon fallacy. 

 
F. Penutup 

Seperti hal-nya kapal, ketika sudah berlayar pasti akan ada waktunya untuk berlabuh. 

Saat ini kapal yang bernama BALVANTYA, sudah berlabuh. Percayalah, saya selaku nahkoda 

selalu berusaha untuk membuat kapal bernama BALVANTYA ini tahan akan ombak yang 

menerjang diluar sana, tetapi disisi lain, saya harus memikirkan bagaimana awak kabin tetap 

bekerjasama agar kapal ini tidak tenggelam. Ombak diluar sana tidak peduli jika kapal kita 

mengalami kerusakan, mereka tetap menghantam apapun yang terjadi pada kapal yang bernama 

BALVANTYA ini. Biarlah perasaan itu saya yang rasakan, namun tujuan utama sebagai 

nahkoda adalah membuat kapal ini selamat diterjang ombak dan akhirnya berlabuh. Kapal yang 

bernama BALVANTYA tersebut adalah BPM FE UNJ, dan saat ini sedang berlabuh untuk 

kemudian berlayar lagi dengan anggota yang baru. 

Berbagai ombak ditengah lautan tentu sudah kita alami, berbagai kisah ketika kita 

bersama-sama menerjang ombak itu tentu akan selalu dikenang. Sebab otak mu tidak dapat 

melupakan apa yang hatimu ingat. Hatimu yang penuh dengan rasa senang, sedih, marah, bahagia 

bersama-sama kita rasakan selama satu periode ini. Saya secara pribadi mengucapkan 

terimakasih kepada seluruh anggota BPM FE yang selama satu periode ini bekerjasama untuk 

memajukan organisasi. Pencapaian yang luar biasa dapat dilakukan karena kalian hebat dan ikhlas 

bekerja untuk organisasi. Kalian hebat, teruslah berjuang tanpa harus dilihat oleh orang banyak 

dan teruslah bekerja dengan ikhlas dan sepenuh hati. Saya secara pribadi meminta maaf apabila 

terdapat ucapan dan tindakan yang melukai hati kalian, meminta maaf apabila terdapat kebijakan 

yang tidak efektif dan meminta maaf apabila belum menjadi yang terbaik. Dengan keterbatasan 

yang saya miliki, saya meminta maaf untuk itu. 

Everything good in life begins with a challenge. Don’t do what makes you happy, do 

what is hard, do what challenges you, do what pushes you, do what makes you better. If you do 

what is easy, your life will be hard, but if you do what is hard, your life will be easy. Don’t stop 

when you’re tired, stop when you’re done! 

Seperti halnya dengan bunga, mereka butuh proses untuk mekar dan indah. Teruslah 

berproses untuk lebih baik, teruslah berproses sampai titik dimana kalian tidak perlu mengenalkan 
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diri kepada semua orang, karena mereka sudah mengenal-mu. Siapkan tenaga, pulihkan luka. 

Perjalanan hebat menanti depan mata. Kuatkan langkah dan tegapkan badan, ingat kembali 

mimpi yang sempat mengendap dan saatnya mewujudkan. Jadikan satu periode ini sebagai 

pembelajaran dan proses agar menjadikan kita pribadi yang lebih baik kedepanya. 

Terimakasih kepada semua pihak yang selalu mendukung dan bekerjasama dengan BPM 

FE UNJ yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Dengan berakhirnya tulisan ini sekaligus 

menutup satu periode kepengurusan yang telah dijalani. Izinkan saya menutup laporan kerja ini 

dengan pekikan, VIVA LEGISLATIVA! 

 

 
Jakarta, 1 Januari 2020 

Ketua Umum BPM FE UNJ 2019 

 
 

 

                 Naufal Ihsan 

NIM. 8215163103 
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LAPORAN KERJA 

KETUA FRAKSI EKONOMI & ADMINISTRASI 

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FE UNJ 2019 

 

A. Pendahuluan 

Assalaamu’alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh 

Hidup Mahasiswa! 

Viva Legislativa! 

Puji syukur atas kehadirat Allah SWT. Tuhan Yang Maha Esa, yang telah banyak 

memberikan kita seluruh umatnya banyak kenikmatan yang masih terus kita dapat rasakan 

hingga sampai saat ini, salah satunya adalah masih diberikannya kesempatan kepada kita 

bersama untuk bertemu banyaknya orang-orang hebat di dunia ini melalui salah satu caranya di 

BPM FE UNJ Periode 2019. Shalawat serta salam tidak lupa tercurahkan untuk suri tauladan 

bagi semua umat Islam dalam menjalankan kehidupan di muka bumi ini, baginda besar, Nabi 

Muhammad SAW. yang di mana telah mengarahkan umat manusia dari masa-masa jahiliyah 

pada dahulu menuju ke masa yang terang seperti pada saat ini yang dapat kita rasakan 

kebermanfaatannya. Semoga beliau memberikan kepada kita semua syafaatnya pada saat yaumil 

akhirnanti. Aamiiin~ 

BPM FE UNJ merupakan satu-satunya lembaga legislatif yang berdiri di OPMAWA FE 

UNJ yang menjalankan fungsinya sebagai salah satu Trias Politica di kampus UNJ, yaitu 

Legislatif di dalam miniatur negara ini. Dalam lembaga ini terdapat salah satu struktur bagian 

kami, yaitu Fraksi E&A. Barakallah wa Innalillah kami diberikan amanah dan kesempatan 

untuk menjalankan fungsi tersebut dengan bergabungnya kami, 15 orang yang dipercayakan oleh 

mahasiswa FE yang kami wakili suaranya untuk berkontribusi di ranah OPMAWA FE melalui 

Fraksi E&A BPM FE Periode 2019 Parlemen Balvantya. Dalam perjalanan amanah ini, kami 

banyak lalui hal-hal yang bisa dikatakan memberi kami semua pengalaman hidup yang berarti 

sebagai pengisi cerita kehidupan di dunia ini. Kesulitan yang ditemui, kami semua ikhtiarkan 

untuk tetap menghadapinya semampu kami dengan kebersamaan yang ada hingga saat ini. Fraksi 

E&A 2019 yang hebat ini memberikan saya banyak pelajaran kehidupan untuk terus menambah 

pengalaman yang berarti.  

Tidak lupa juga saya mengucapkan terima kasih banyak kepada keluarga besar BEM 

Prodi E&A 2019 Kabinet Berkarya. Terima kasih telah membersamai dan mampu untuk berjalan 

bersama dengan kami untuk terus memajukan OPMAWA FE. Saya mewakili anggota fraksi 

E&A lainnya memohon maaf sebesar-besarnya dari kalian untuk segala kekurangan dan tindakan 

kami selama menjalankan fungsi legislatif pada periode ini. Semoga dengan selesainya amanah 

ini yang hanya terkenang nantinya untuk kita semua adalah rasa sukacita selama menjalani dan 

berperan di OPMAWA FE. 

Teruntuk fraksi E&A 2019 yang telah mempercayakan saya sebagai ketua kalian. Tidak 

banyak hal sampai saat ini yang bisa saya berikan kepada kalian orang-orang hebat. Mungkin 

hanya kata TERIMA KASIH yang dapat saya ucapkan untuk kalian yang telah membersamai 

saya dalam perjalanan kisah dan terima kasih telah menjadi potongan cerita menarik dan 
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berkenang untuk fraksi E&A sebagai pelengkap kehidupan kampus saya hingga saat ini. Kata 

MOHON MAAF juga tidak lupa saya sampaikan kepada kalian semua, Shidiq, Nana, Irfan, 

Septy, Isal, Cici, Frista, Indra, Kamila, Emen, Aan, Akbar, Vini dan Caca yang mungkin tidak 

cukup atas kekurangan dan kesalahan yang diperbuat selama di fraksi E&A.  

Waktu cepat berlalu dan tidak terasa kita semua telah melalui banyak hal yang terjadi 

selama di kepengurusan BPM FE 2019. Semoga setiap anggota BPM FE 2019 mampu 

mengambil pelajaran yang berguna bagi kehidupan masing-masing individu kelak nanti. Semoga 

dengan terselesaikannya laporan ini menjadi salah satu bentuk perwujudan kami dalam 

mempertanggungjawabkan tindakan apa saja yang telah kami lakukan dari awal kepengurusan 

hingga akhir kepengurusan agar menjadi keringanan bagi langkah kami untuk akhirat nantinya. 

Maka dari itu, perkenankan saya untuk membacakan laporan ini. 

 

B. Dinamika Kepengurusan 

Fraksi E&A terdiri dari berbagai jenjang angkatan dan berasal dari berbagai prodi, di mana 

fraksi E&A beranggotakan perwakilan-perwakilan dari seluruh prodi yang ada di E&A. 

Anggota-anggota ini mengajukan diri dan diberi kepercayaan penuh untuk merepresentasikan 

diri sebagai perwakilan mahasiswa. Inilah nama-nama anggota fraksi E&A yang hebat: 

1. Achmad Faisal 

2. Cicih Nonia 

3. Frista Aryani Widodo 

4. Indra Lesmana 

5. Kamilatun Ahsana Yusri 

6. Mentari Shafa Alitiani 

7. Muhamad Maulana 

8. Muhamad Tsani Farhan 

9. Muhammad Irfan Nasri 

10. Muhammad Luthfi Akbar 

11. Muhammad Shidiq 

12. Muhammad Taufik Syaputra 

13. Septy Dwi Indah Sari 

14. Talisya Alvini 

15. Tasya Salsabila 

Berikut ini akan saya sampaikan mengenai dinamika personal masing-masing anggota fraksi 

E&A yang telah mendukung dan menemani, serta berkontribusi di BPM FE, mereka adalah: 

1. Achmad Faisal 

Isal panggilan umumnya. Koko panggilan uniknya. Memang panggilan itu cocok 

untuknya apabila dilihat secara langsung. Isal ini orang yang mengundang aura sukacita 

untuk anggota lainnya. Terlebih lagi ketika berinteraksi dengan anggota komisi 2A 

lainnya, Isal mampu mengeluarkan banyak momen untuk meramaikan suasana. 

Banyaknya relasinya dengan pihak eksekutif dikarenakan banyaknya teman yang ia 
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miliki menjadi hal yang baik untuk keberlangsungan hubungan antara BPM FE dengan 

BEM Prodi E&A. Tetap perjuangkan kebaikan dan tebarkan kebermanfaatan atas 

kehadiran mu, Sal. Terima kasih telah mempercayakan dan membersamai saya hingga 

saat ini. Maaf apabila masih banyak kekurangan selama menjadi ketua fraksi E&A. 

Semangat menjalani kehidupan perkuliahannya dan semoga sukses terus untuk ke 

depannya. Aamiiin~ 

 

2. Cicih Nonia 

Cici panggilannya. Keceriaan terpancarkan melalui auranya. Keakftifannya dalam agenda 

BPM FE dengan kondisi rumah yang agak jauh membuatnya memiliki nilai lebih dalam 

hal partisipasi aktif di BPM FE. Teruskan perjalanan kehidupanmu dan tidak lupa tetap 

jaga kesehatan mu dan orang-orang di sekitar mu. Maaf apabila sering kita tidak bertemu. 

Tetap perjuangkan kebaikan dan tebarkan kebermanfaatan atas kehadiran mu, Ci. Terima 

kasih telah mempercayakan dan membersamai saya hingga saat ini. Maaf apabila masih 

banyak kekurangan selama menjadi ketua fraksi E&A. Semangat menjalani kehidupan 

perkuliahannya dan semoga sukses terus untuk ke depannya. Aamiiin~ 

 

3. Frista Aryani Widodo 

Frista panggilannya. Frista ini orangnya terlihat ceria dan mudah membuat orang lain 

tersenyum. Hal ini terlihat dari ketika Frista berinteraksi dengan anggota lainnya. 

Walaupun Frista masih kurang percaya diri, namun saya yakin bahwa banyak potensi diri 

Frista yang dapat dikembangkan apabila Frista mau lebih percaya diri. Maaf apabila kita 

tidak sering bertemu. Tetap perjuangkan kebaikan dan tebarkan kebermanfaatan atas 

kehadiran mu, Fris. Terima kasih telah mempercayakan dan membersamai saya hingga 

saat ini. Maaf apabila masih banyak kekurangan selama menjadi ketua fraksi E&A. 

Semangat menjalani kehidupan perkuliahannya dan semoga sukses terus untuk ke 

depannya. Aamiiin~ 

 

4. Indra Lesmana 

Indra panggilannya. Indra ini Kapten E&A angkatan 2017. Anggota fraksi yang aktif dan 

banyak kesibukan juga di satu sisi. Komunikasi menjadi poin penting untuknya. Hal ini 

terlihat di tengah kesibukannya, ia masih menyempatkan diri untuk berkabar kepada 

teman-temannya. Kehadirannya di tiap agenda ditunggu oleh banyak anggota lain. Tetap 

jadi Indra yang saya kenal ceria dan cepat membaur. Tetap perjuangkan kebaikan dan 

tebarkan kebermanfaatan atas kehadiran mu, Ndra. Terima kasih telah mempercayakan 

dan membersamai saya hingga saat ini. Maaf apabila masih banyak kekurangan selama 

menjadi ketua fraksi E&A. Semangat menjalani kehidupan perkuliahannya dan semoga 

sukses terus untuk ke depannya. Aamiiin~ 

 

5. Kamilatun Ahsana Yusri 

Kamila panggilannya. Anak yang ceria dengan suara tawa yang khas menandakan dirinya 

sebagai pribadi yang unik. Tahun ini dia mendapatkan amanah untuk menjadi Kepala 
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Baleg BPM FE. Seringnya berkomunikasi dengan saya terkait dengan BPM FE 

mempresentasikan dirinya sebagai sesosok yang terus mau untuk belajar. Keteguhan hati 

dalam menerima setiap kondisi yang ada tidak menyurutkan semangatnya dalam 

berkontribusi untuk BPM FE. Tetap perjuangkan kebaikan dan tebarkan kebermanfaatan 

atas kehadiran mu, Mil. Terima kasih telah mempercayakan dan membersamai saya 

hingga saat ini. Maaf apabila masih banyak kekurangan selama menjadi ketua fraksi 

E&A. Semangat menjalani kehidupan perkuliahannya dan semoga sukses terus untuk ke 

depannya. Aamiiin~ 

 

6. Mentari Shafa Alitiani 

Emen panggilannya. Seorang yang baru menapaki dunia legislatif. Sebelumnya Emen ini 

anak eksekutif seperti Indra. Ia memang baru di sini, tetapi dia mampu untuk akhirnya 

menunjukkan kepada saya bahwa ada seseorang yang mampu menyeimbangkan suatu 

hal. Kehadiran Emen di setiap agenda mungkin sangat ditunggu oleh banyak anggota. 

Ketulusannya dalam mengambil setiap peran yang ada menyadarkan saya kembali 

peranan kita di dunia ini. Tetapi, tetap pertahankan peran masing-masing ya, Men agar 

tidak merepotkanmu lebih jauh. Tetap perjuangkan kebaikan dan tebarkan 

kebermanfaatan atas kehadiran mu, Men. Terima kasih telah mempercayakan dan 

membersamai saya hingga saat ini. Maaf apabila masih banyak kekurangan selama 

menjadi ketua fraksi E&A. Semangat menjalani kehidupan perkuliahannya dan semoga 

sukses terus untuk ke depannya. Aamiiin~ 

 

7. Muhamad Maulana 

Nana panggilannya. Kenal ini orang dari awal masuk UNJ, lebih tepatnya satu liqo 

dulunya. Di setiap kehadirannya pasti ada kesenangan dan canda tawa yang terlihat dan 

terdengar dari setiap orang di sekitarnya. Darinya, banyak saran yang dapat saya ambil 

untuk terus meningkatkan kondisi di fraksi E&A. Sosok ini terlihat oleh saya sebagai 

sosok yang kokoh dalam menghadapi setiap permasalahan yang timbul selama 

kepengurusan di BPM FE. Tidak pernah luput aura sukacita di sekitarnya walaupun 

kondisi yang dihadapi berbanding terbalik dengan hal itu. Tetap perjuangkan kebaikan 

dan tebarkan kebermanfaatan atas kehadiran mu, Na. Terima kasih telah mempercayakan 

dan membersamai saya hingga saat ini. Maaf karena masih banyaknya kekurangan 

selama menjalankan kepengurusan ini. Semangat Skripsiannya dan semoga kita lulus 

bareng. Aamiiin~ 

 

8. Muhamad Tsani Farhan 

Aan panggilannya. Sosok pembelajar dan individu yang mampu membagi waktunya. 

Banyaknya agenda lain yang dimiliki oleh Aan tidak membuatnya memberikan 

kontribusi minim kepada BPM FE. Walaupun dengan kondisi menerima 2 amanah pada 2 

organisasi yang berbeda, ia mampu menyempatkan diri untuk hadir di setiap agenda 

BPM FE hingga saat ini. Teruskan dan jaga hal tersebut dan kembangkan potensi mu. 

Tetap perjuangkan kebaikan dan tebarkan kebermanfaatan atas kehadiran mu, An. Terima 
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kasih telah mempercayakan dan membersamai saya hingga saat ini. Maaf apabila masih 

banyak kekurangan selama menjadi ketua fraksi E&A. Semangat menjalani kehidupan 

perkuliahannya dan semoga sukses terus untuk ke depannya. Aamiiin~ 

 

9. Muhammad Irfan Nasri 

Irfan panggilannya. Sesosok yang terlihat tangguh dalam menjalani aktivitas 

kehidupannya. Dikenal sebagai komandan tim aksi PANDAWA sebelum akhirnya ia 

memilih untuk mempelajari mengenai kehidupan legislatif yang akhirnya disebut sebagai 

komandan pertama di BPM FE. Hal ini yang mampu menjadikannya sebagai pemberi 

masukan baik untuk ranah SOSPOL di OPMAWA FE. Anggota fraksi E&A yang 

sebentar lagi akan menyelesaikan studinya lebih cepat dibandingkan anggota lainnya. 

Kita mungkin jarang dipertemukan di setiap kondisi yang ada, tetapi saya percaya Irfan 

selalu ada untuk BPM FE UNJ. Tetap perjuangkan kebaikan dan tebarkan 

kebermanfaatan atas kehadiran mu, Fan. Terima kasih telah mempercayakan dan 

membersamai saya hingga saat ini. Mohon maaf karena masih belum banyak dapat 

berkomunikasi dengan Irfan. Semoga lulus dengan hasil terbaik. Aamiiin~ 

 

10. Muhammad Luthfi Akbar 

Akbar panggilannya. LA panggilan uniknya. Sosok ini terlihat ceria dalam menjalani 

kehidupannya. Memegang 3 amanah di 3 organisasi berbeda yang mampu ia jalani dan 

pertahankan kontribusinya untuk masing-masing organisasi. Keingintahuannya terhadap 

hal-hal lain yang belum ia ketahui menjadikan Akbar sosok yang terus haus akan 

pengetahuan. Interaksi yang baik di antara anggota menjadi poin penting untuk BPM FE. 

Tetap perjuangkan kebaikan dan tebarkan kebermanfaatan atas kehadiran mu, Bar. 

Terima kasih telah mempercayakan dan membersamai saya hingga saat ini. Maaf apabila 

masih banyak kekurangan selama menjadi ketua fraksi E&A. Semangat menjalani 

kehidupan perkuliahannya dan semoga sukses terus untuk ke depannya, Aamiiin~, serta 

tetap jaga kondisi kesehatan mu, jangan terlalu dipaksakan apabila kondisi memang 

sedang tidak baik.  

 

11. Muhammad Shidiq 

Shidiq panggilannya. Mengenal dirinya sejak awal masuk UNJ dengan cara komunikasi 

kepada orang lain yang sangat baik. Kakom 2A yang menjadi panutan akan sifat 

kedewasaannya. Sosok mentor organisasi ini bagi saya. Orang yang sering saya tanyai 

mengenai organisasi ini. Mungkin tanpa Shidiq, fraksi E&A ini akan kekurangan sesosok 

yang mampu membantu saya untuk memajukan kualitas dari OPMAWA FE dan untuk 

2A Shidiq merupakan orang yangberpengalaman untuk menjalankan fungsi legislatif. 

Setiap keputusannya merepresentasikan jati dirinya sebagai seorang yang mampu 

menengahi setiap perbedaan keputusan yang ada di BPM FE. Banyaknya agenda yang 

dia miliki tidak luput mengurangi kontribusinya dalam agenda yang ada di BPM FE. 

Tetap perjuangkan kebaikan dan tebarkan kebermanfaatan atas kehadiran mu, Diq. 

Terima kasih telah mempercayakan dan membersamai saya hingga saat ini. Maaf apabila 
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masih kurang banyak berkontribusi selama di komisi 2A. Semangat Skripsiannya dan 

semoga kita lulus bareng. Aamiiin~ 

 

12. Septy Dwi Indah Sari 

Septy panggilannya. Mengenal dirinya sejak awal masuk UNJ karena kita satu kelas pada 

saat itu. Kepala BURT yang selalu siap siaga dalam hal-hal yang diminta dan dibutuhkan 

oleh anggota mengenai urusan internal BPM FE. Sosok ini memiliki banyak agenda 

kebaikan di luar kampus. Septy juga sering bertanya kepada yang lain apabila ada hal-hal 

yang tidak ia ketahui karena ia baru di dunia legislatif. Tetapi hal itu tidak membuat 

Septy untuk tidak dapat berkontribusi penuh untuk BPM FE sampai saat ini. Tetap 

perjuangkan kebaikan dan tebarkan kebermanfaatan atas kehadiran mu, Sept. Terima 

kasih telah mempercayakan dan membersamai saya hingga saat ini. Maaf apabila masih 

banyak kekurangan selama menjadi ketua fraksi E&A. Semangat Skripsiannya dan 

semoga kita lulus bareng. Aamiiin~ 

 

13. Talisya Alvini 

Vini panggilannya. Sosok ini terlihat ceria dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. 

Vini ini orangnya terlihat memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Seringnya bertanya 

kepada saya maupun anggota BPM FE lainnya menandakan bahwa kamu masih terus 

belajar di BPM FE. Kurangnya interaksi dengan saya diharapkan tidak mengurangi rasa 

kontribusi Vini untuk BPM FE. Teruslah kembangkan potensi mu. Tetap perjuangkan 

kebaikan dan tebarkan kebermanfaatan atas kehadiran mu, Vini. Terima kasih telah 

mempercayakan dan membersamai saya hingga saat ini. Maaf apabila masih banyak 

kekurangan selama menjadi ketua fraksi E&A. Semangat menjalani kehidupan 

perkuliahannya dan semoga sukses terus untuk ke depannya. Aamiiin~ 

 

14. Tasya Salsabila 

Caca panggilannya. Sesosok yang terlihat ceria di setiap agenda BPM FE. Anggota fraksi 

E&A yang mempunyai banyak penggemar, terlebih ketika masa PKKMB berlangsung. 

Partner kerja bersama dengan Septy di BURT dan menjadi sekretaris komisi 2A yang  

membantu dengan baik komisi 2A dalam hal mengurusi administrasi yang diperlukan 

oleh komisi 2A. Walaupun juga memiliki agenda lain, tetap menyempatkan untuk datang 

di tengah kesibukan yang dihadapi. Tetap perjuangkan kebaikan dan tebarkan 

kebermanfaatan atas kehadiran mu, Ca. Terima kasih telah mempercayakan dan 

membersamai saya hingga saat ini. Maaf apabila masih banyak kekurangan selama 

menjadi ketua fraksi E&A. Semangat menjalani kehidupan perkuliahannya dan semoga 

sukses terus untuk ke depannya. Aamiiin~ 
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C. Keterlibatan Aggota Fraksi Dalam Agenda Kerja 

1. Pembekalan 

Agenda ini menjadi agenda pertama bagi seluruh anggota BPM FE, di mana bertujuan untuk 

memberikan pembekalan, khususnya untuk anggota yang baru di BPM FE dan juga sebagai 

ajang mengenal lebih dekat pada awal kepengurusan seluruh anggota BPM FE  

 

2. Rapat Koordinasi (Rakoord) 

Rapat internal bersama pertama untuk BPM FE, di mana di agenda tersebut membahas 

keperluan-keperluan internal yang akan dibutuhkan untuk menjalankan roda kepengurusan 

BPM FE  

 

3. Rapat Kerja Bersama (RKB) 

Rapat pertama dengan pihak eksekutif di mana untuk membahas dan mengesahkan segala 

peraturan yang akan dibuat dan diterapkan untuk menjalankan kehidupan OPMAWA FE  

 

4. Gathering of Fakultas Ekonomi (Go-FE) 

Agenda gabungan yang dijadwalkan bergantian dengan seluruh organisasi di lingkungan FE 

yang ditujukan untuk menjalin silahturahim antar BPH dan Kaderisasi organisasi lainnya dan 

mengetahui kondisi masing-masing organisasi pada saat itu. 

 

5. Pelatihan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ekonomi (PLMFE) 

Agenda pengaderan di BPM FE. Agenda ini tidak hanya untuk anggota BPM FE, namun 

terbuka untuk umum bagi siapapun yang mau mendalami hal-hal terkait dunia legislatif dan 

untuk menjadi legislator yang dibutuhkan secara nyata 

 

6. Studi Banding 

Agenda yang berhubungan dengan eksternal kampus yang ditujukan untuk menjalin 

hubungan yang baik dengan lembaga legislatif dari kampus lain dan mendapatkan ilmu yang 

bermanfaat dan dapat digunakan untuk kepentingan lembaga bersama 

 

7. Kajian Internal 

Agenda kajian ini ditujukan untuk mengaji mengenai hal-hal terkait dunia legislatif, baik isu 

internal maupun eksternal FE. Kajian yang aktif dijalankan adalah mengenai PO UNJ 

sebelum akhirnya BPM FE membuat kajian untuk OPMAWA FE dalam menjalankan 

agenda-agenda yang berhubungan dengan PO yang dikaji. 

 

8. Kajian Peraturan OPMAWA (PO) UNJ 

Agenda kajian yang diberikan tidak hanya untuk internal BPM FE, akan tetapi juga untuk 

umum, yaitu OPMAWA FE. Kajian yang biasanya terjadwalkan adalah kajian PO PKKMB, 

PILEKS dan PILEG. 
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9. Sidang Pleno I dan II 

Agenda sidang pleno guna untuk membahas mengenai penilaian yang dilakukan oleh BPM 

FE kepada seluruh BEM/HIMA di FE selama kurang lebih 3 bulan pertama periode 

kepengurusan berjalan dan berlanjut dengan waktu yang sama untuk selanjutnya 

 

10. Tim Pengawas dan Evaluasi (TIPE) PKKMB FE UNJ 

Pembentukan tim yang bertujuan untuk membantu mahasiswa-mahasiswa baru mengenal 

UNJ lebih banyak dan ajang pertama untuk memperkenalkan lembaga legislatif UNJ kepada 

seluruh mahasiswa baru UNJ pada saat masa PKKMB UNJ berlangsung 

 

11. Upgrading I dan II 

Agenda ini bertujuan untuk mengembalikan semangat seluruh anggota BPM FE yang 

mungkin terlihat jenuh di tengah masa kepengurusan dan juga sebagai bentuk liburan versi 

anggota legislatif. 

 

12. Seminar Legislatif (SL) 

Agenda ini merupakan ciri khas dari BPM FE. Agenda terbesar BPM FE dan seminar 

mengenai dunia legislatif pertama kali yang muncul bagi lembaga legislatif di UNJ 

 

13. Dialog Civitas Akademika (DIVA) 

Agenda gabungan dengan Departemen BEM\HIMA yang bergerak dalam bidang advokasi 

kemahasiswaan untuk memberikan saran dan evaluasi kepada dekanat FE yang berasal dari 

suara seluruh mahasiswa FE yang berpartisipasi 

 

14. Sidang Umum (SU) dan Rapat Tahunan Anggota (RTA) 

Agenda penilaian terakhir untuk OPMAWA FE dan ditutup sebagai agenda terakhir untuk 

anggota BPM FE saat ini dan agenda pertama bagi anggota BPM FE selanjutnya serta 

pelantikan ketua umum BEM/HIMA yang baru akan menjalankan roda kepengurusannya. 

 

D. Faktor Pendukung Dan Faktor Penghambat 

1. Faktor Pendukung 

a. Rahmat dari Allah SWT 

b. Doa dan dukungan, serta izin yang diberikan oleh masing-masing kedua orangtua seluruh 

anggota 

c. Niat yang ikhlas untuk mengambil peran di BPM FE  

d. Kemauan untuk mendalami dunia legislatif kampus melalui BPM FE  

e. Semangat membara dilengkapi dengan tekad kuat untuk berkontribusi di BPM FE  

f. Banyaknya saran-saran bagus yang diberikan untuk meningkatkan kualitas BPM FE  

g. Kesadaran masing-masing anggota terhadap perannya 

 

2. Faktor Penghambat 

a. Banyaknya persepsi berbeda yang timbul terhadap tugas yang diberikan 
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b. Kurang memahami secara mendalam mengenai PO UNJ 

c. Komunikasi antar anggota yang kurang baik dalam menjalankan agenda 

d. Kurang aktifnya beberapa anggota BPM FE dalam menjalankan agenda 

e. Masih adanya sifat mengandalkan anggota lainnya yang mengurangi rasa 

bertanggungjawab terhadap suatu hal yang diberikan 

 

E. Rekomendasi 

Banyaknya kesalahan yang dilakukan oleh saya pada periode ini mungkin dapat diperbaiki 

dan ditingkatkan oleh ketua fraksi selanjutnya untuk meningkat kualitas diri dan citra fraksi 

E&A BPM FE. Adapun hal-hal yang dapat saya rekomendasikan untuk fraksi E&A periode 

selanjutnya adalah: 

1. Khusus untuk angkatan 2017, berikan pembagian waktu yang adil dalam hal ini untuk 

agenda PKM kalian maupun pada umumnya, seperti akademik, organisasi, dan lainnya. 

Hal dalam memanajemen waktu juga tidak luput untuk anggota fraksi E&A lainnya 

2. Mendalami dan memahami PO UNJ ataupun aturan lainnya secara satu persepsi untuk 

kepentingan BPM FE UNJ selama menjalankan agenda 

3. Pelajari cara mengaderisasi yang baik, khusunya mengaderisasi anggota fraksi E&A. 

4. Tumbuhkan hubungan yang baik dan lakukan pendekatan personal dengan setiap anggota 

fraksi E&A 

5. Agendakan kegiatan yang positif untuk meningkatkan tali persaudaraan antar anggota 

fraksi E&A 

6. Ketika mengatur perencanaan amanah untuk anggota lainnya, aturlah dengan kondisi 

yang proporsional atau dengan keputusan terbaik yang dapat diberikan sesuai kondisi 

yang ada 

7. Jalin hubungan komunikasi yang baik dengan BPH BEM Prodi E&A untuk memperkuat 

rasa pertemanan dan untuk meningkatkan kualitas OPMAWA FE  

 

F. Penutup 

Alhamdulillahirabbil‘aalamiin. Telah sampai di akhir dalam penulisan laporan kerja ini. 

Adapun harapan untuk ke depannya bagi fraksi E&A adalah bahwa laporan kerja ini dapat 

digunakan sebaik mungkin untuk kepentingan yang dibutuhkan saat menjalankan kepengurusan 

di BPM FE. Semoga ke depannya fraksi E&A terus meningkatkan citranya sebagai pejuang 

aspirasi masyarakat E&A dalam memajukan OPMAWA FE. Terima kasih atas hal ini dan 

mohon maaf sebesar-besarnya sekali lagi untuk keluarga fraksi E&A BPM FE UNJ 2019 

Parlemen Balvantya. Semoga setiap perbuatan kalian menjadi amal kebaikan untuk kehidupan 

kalian. Tetap semangat untuk terus memperjuangkan kebaikan dan menebarkan kebermanfaatan 

untuk sekitar kalian. Mungkin ini menjadi akhir dari cerita yang dapat kami tulis bersama. Akan 

tetapi jangan lupa untuk membuka lembaran baru bagi diri kalian semua para penerus tongkat 

estafet OPMAWA FE.  
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End? This is just the beginning of another great story ahead... 

 

BPM FE 2019? Balvantya 

BPM FE? Viva Legislativa! 

 

Sekian dan terima kasih atas segalanya. 

Wassalaamu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh 

 

Jakarta, 6 Januari 2020 

Ketua Fraksi E&A BPM FE UNJ 2019 

 

 

 

Muhammad Taufik Syaputra 

  NIM. 8105160545 
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LAPORAN KERJA 

KETUA FRAKSI AKUNTANSI 

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FE UNJ 2019 

 

A. Pendahuluan 

Bismillah… Alhamdulillah…. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang senantiasa 

memberikan rahmat serta hidayahNya kepada kita semua sehingga kita, sampai detik ini masih 

diberikan nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmatIslam. Sholawat serta salamsenantiasa 

tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Tauladan terhebat sepanjang masa, 

pemimpin yang paling sabar mengemban amanah, paling penyayang sikapnya, paling santun 

tuturnya. Semoga kita senantiasa menjadi umatnya sampai akhir nanti.  

Izinkan saya untuk menceritakan kisah singkat terlahirnya kader-kader terbaik BPM FE 

UNJ khususnya Fraksi Akuntansi.14 Januari 2019 terbentuknya grup bernama “Fraksi 

Akuntansi” tetapi saya menggantinya menjadi “Akunkuw” bukan hanya sekedar nama grup, 

tetapi saya berharap setiap anggota Fraksi Akuntansi mempunyai rasa saling memiliki. 

Alhamdulillah “Akunkuw” terdiri dari orang-orang yang tangguh dengan berbagai perbedaan 

sifat, pikiran, dan harapan.Saya bukan orang yang hebat, tetapi saya ditemani oleh orang-orang 

yang hebat yaitu13 orang yang telah menemani saya selama satu periode kepengurusan. Jalan 

yang kita lalui tak selalu mulus, banyak cobaan yang tidak saya harapkan, tetapi..terimakasih 

Akunkuw yang sudah bertahan. Saya selaku Ketua Fraksi Akuntansi meminta maaf yang 

sebesar-besarnya apabila selama satu periode ini masih belum amanah menemani kalian 

Akunkuw.  

Saya percaya bahwa setiap yang kita lakukan kelak akan dimintai 

pertanggungjawabannya, di dunia maupun di akhirat. Semoga selalu  menjadi catatan dan 

pengingatdalam hati, bahwa setiap sumpah yang terucap diawal, tentu harus 

dipertanggungjawabkan. Maka dari itu, atas izin Allah SWT, perkenankan saya menyampaikan 

laporan kerja Ketua Fraksi Akuntansi BPM FE UNJ periode 2019.    

Laporan Kerja Ketua Fraksi Akuntansi ini dibuat sebagai bagian dari berakhirnya 

kepengurusan BPM FE UNJ 2019 serta sebagai bukti fisikdari keterlibatan anggota Fraksi 

didalam kepengurusan BPM FE UNJ.  

 

B. Dinamika Kepengurusan 

Awal Periode Fraksi Akuntansi diisi oleh 14orang yang sangat luar biasa, yaitu sebagai 

berikut:  

1. Prillia Ayushandra (2016) 

2. Saudah (2016) 

3. Yulan Defriani (2016) 

4. Siti Nurbaeti Khansah (2016) 

5. Rifda Adila (2017) 

6. Syafira Fikriyyah Hakim (2017) 

7. Febrian Ayu Wulansari 2017) 

8. Muhamad Ridwanullah (2017) 
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9. Febiana Nurfitria (2018) 

10. Intan Rizki Arinta Putri (2018) 

11. Suci Amalia (2018) 

12. Muhammad Azka Abdurrahman (2018) 

13. Fikri Mubarok (2018) 

14. Faris Al Salam (2018) 

Dengan berjalannya waktu, pada hari Kamis tanggal 19 September 2019terjadi 

Pergantian Antar Waktu (PAW) untuk tiga orang sekaligus yaitu: 

1. Siti Nurbaeti Khansa  

- Komisi Keuangan 

- Anggota Badan Aspirasi dan Media (BASPIM) 

2. Saudah 

- Ketua Komisi 2b 

- Anggota Badan Pengaderan (BAPER) 

3. Yulan Defriani. 

- Komisi 1 

- Kepala Biro Administrasi, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) 

 

Siti Nurbaeti Khansa atau Bae tidak bisa melanjutkan amanah di BPM FE UNJ dengan 

alasan pribadi, sedangkan Saudah dan Yulan tidak bisa melanjutkan amanah karena sudah lulus 

dari UNJ dan mereka meninggalkan aku .. huhuhu.Sebelum itu, saya ingin mengucapkan 

terimakasih untuk mereka bertiga yang telah mau menemani saya diawal sampai 

pertengahanperiode  ini, dan terimakasih untuk kontribusi kalian untuk BPM. Bae, saudah, dan 

Yulan digantikan atau dilanjutkan amanahnya oleh orang-orang yang hebat juga, yaitu: 

1. Rani Lestari Marthen (2017) 

2. Kaysyifa Rahma Hamidin (2018) 

3. Aulia Imara Ganita (2018) 

Dengan perubahan tersebut, maka susunan keanggotan Fraksi Akuntansi yang baru adalah 

sebagai berikut: 

1. Prillia Ayushandra (2016) 

- Ketua Fraksi Akuntansi 

- Komisi 2b 

- Anggota BALEG 

2. Rani Lestari Marthen (2017) 

- Ketua Komisi 2b 

- Anggota BURT 

3. Rifda Adila (2017) 

- Komisi 1 

- Angota BAPER 

4. Syafira Fikriyyah Hakim (2017) 

- Komisi 2b 

- Ketua Biro Administrasi BURT 
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5. Febrian Ayu Wulansari 2017) 

- Komisi Keuangan 

- Anggota BASPIM 

6. Muhamad Ridwanullah (2017) 

- Komisi 2b 

- Anggota BAPER 

7. Febiana Nurfitria (2018) 

- Komisi 2b 

- Anggota BAPER 

8. Intan Rizki Arinta Putri (2018) 

- Komisi 1 

- Anggota BURT 

9. Suci Amalia (2018) 

- Komisi 2b 

- Anggota BASPIM 

10. Kaysyifa Rahma Hamidin (2018) 

- Komisi 1 

- Anggota BASPIM 

11. Aulia Imara Ganita (2018) 

- Komisi Keuangan 

- Anggota BAPER 

12. Muhammad Azka Abdurrahman (2018) 

- Komisi 2b 

- Anggota BAPER 

13. Fikri Mubarok (2018) 

- Komisi Keuangan 

- Anggota BALEG 

14. Faris Al Salam (2018) 

- Komisi 2b 

- Anggota BASPIM 

Saya selaku Ketua Fraksi Akuntansi merasa sangat senang dan bangga bisa bekerjasama 

selama satu periode dengan orang-orang yang luar biasa. Banyak pelajaran yang akhirnya saya 

dapatkan untuk menjadi pribadi lebih baik lagi. Berikut adalah sekilas dinamika personal tentang 

mereka “Akunkuw”: 

1. Rani Lestari Marthen 

11 September 2019 pertama kita ketemu untuk sekedar kenalan, 19 September 2019 Rani 

resmi jadi anggota BPM. Raniiiiii…. Perempuan cantik, tinggi, baik, semangat, nan rajin ini. 

Perempuan yang mau menerima amanah di BPM.Saya bersyukur kamu ada di BPM dan menjadi 

Ketua Komisi 2b untukmenggantikan saudah.Kehadiran Rani di BPM sangat berarti ..cieeee, tapi 

serius kontribusi Rani tidak diragukan lagi.  

Rani sudah menjalankan peran sebagai ketua komisi dengan baik, selalu ngawas, ngurus 

jadwal ngawas, penilaian, selalu bertanya dia gak paham, eh tapi kamu lebih paham ya ran 
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hehe… yang paling hebat dari si Rani ini, dia semangat banget buat nilai proker karena Rani tau 

itu merupakan tanggungjawabnya. Saya mohon maaf apabila saya kurang membantu Rani di 

komisi, baik itu untuk pengawasan maupun penilaian.Sekali lagi Terimakasih ya 

Rani… 

 

2. Rifda Adila 

Rifdaaa..haduuu perempuan cantik dan pecicilan ini…. Rifda yang selalu membuat 

suasana BPM jadi rame dengan segala kerecehannya tapi termasuk orang yang ceroboh ya rif? 

Apa aja yang udah pernah ilang atau ketinggalan? Hehe. Rifda yang selalu aktif di instagram 

dengan update story lagi main atau liburannya yang bikin iri wkwk. Rifda yang bisa membuat 

adik-adik di fraksi ataupun BPM deket dan nyaman sama dia. Good job! 

Rifda sudah dua periode di BPM, gausah ditanya bagaimana kinerja maupun 

kontribusinya.Kader yang sangat ingin BPM ini menjadi lebih baik dengan saran dan 

kontribusinya.Terimakasi ya rifda sudah ada di BPM untuk kedua kalinya, terimakasih atas 

kontribusi yang berharga, dan terimakasih sudah bertahan sampai akhir.Saya mohon maaf 

sebagai ketua fraksi yang masih banyak kekurangan dan belum bisa membuat kamu 

nyaman.Rifda kamu hebat..terimakasiii… 

 

3. Syafira Fikriyyah Hakim 

Firaaa..perempuan yang terlihat kalem, yang tadinya anggota BURT sekarang jadi 

Kepala Biro Administrasi menggantikan Yulan. Ini tahun pertama untuk Fira di lembaga 

Legislatif, Fira bisa menyesuaikan diri dengan baik.Fira orang yang mau membantu dan 

berusaha. 

Terimakasi ya Fira untuk kontribusinya di BPM. Terimakasih masih memikirkan BPM 

ketika kamu juga punya kegiatan lain. Terimakasi sudah menyempatkan waktu di BPM ketika 

kamu PKL, buat laporan PKL, dll.Mohon maaf apabila ada kata dan perbuatan dari saya yang 

menyakitkan hati.Firaaa… InsyaAllah kita lulus bareng yaa.. 

 

4. Febrian Ayu Wulansari 

Ayu… anak Baspim dan komkeu yang mantul.Sahabatnya Fira yang kemana-mana selalu 

berdua.Ini juga tahun pertama ayu di lembaga legislative.Sudah banyak kontribusi yang Ayu 

berikan di BPM mulai dari awal periode sampai akhir. 

Terimakasi ya Ayu sudah sangat membantu BPM, terimakasih sudah bertahan sampai 

akhir.Maafkan saya apabila saya belum bisa mendampingi dan membuat kamu nyaman di 

BPM.Ayu.. InsyaAllah kita lulus bareng juga ya.. 

 

5. Muhamad Ridwanullah 

Ridwan… laki-laki yang selalu ada buat BPM, orang yang selalu bikin rame dengan 

segala omongan dan celotehannya, orang yang bisa bikin kesel juga ya, apalagi febi 

wkwk.Tolong kurangin berkata kasarnya ya hehe. Ridwan yang dari awal sampe sekarang bisa 
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bikin grup Akunkuw rame, dan orang pertama yang manggil kafraknya mamah dan yang lain 

jadi ngikutin.  

Ridwan yang paling mau bantu oranglain ketika dia bisa, orang yang mau direpotin 

padahal dia sendiri repot, yang gamau mengecewakan oranglain, yang mau bikin agenda BPM 

sukses, yang selalu to the point dan bicara sesuai dengan apa yang dia pikirkan, orang yang 

selalu ingin mencoba hal baru, orang yang bisa untuk diajak diskusi. Sudah tak terhingga apa 

yang sudah Ridwan berikan untuk BPM, banyak tenaga yang terkuras untuk BPM. Mohon maaf 

apabila masih banyak kekurangan dalam diri saya, dan Semangat untuk periode selanjutnya, saya 

titip Akunkuw jilid 2.Ridwan… Terimakasih sudah mau bertahan untuk 

BPM… 

 

6. Febiana Nurfitria 

Febi..salah satu adik maba cantik yang bikin rame di BPM dengan kehebohannya wkwk, 

febi yang selalu mau berusaha dan memberikan kontribusi yang terbaik di BPM, Febi yang 

selalu pengen nyoba hal baru, Febi yang membantu menemukan pengganti untuk PAW (Febi 

cocok di Baper) dan Febi yang mau bertahan di BPM.Semoga lelahnya Febi menjadi berkah dan 

pahala untuk Febi. 

Terimakasih Febi untuk semua hal yang sudah di berikan untuk BPM, saya mohon maaf 

apabila masih banyak kekuarangan dalam mendampingi Akunkuw.Semangat untuk periode 

selanjutnya dan jaga adik-adiknya.Febi… Luv U… selalu berikan kontribusi 

terbaiknya 

 

7. Intan Rizki Arinta Putri 

Intan..adik yang kalem di Akunkuw. Intan punya keunikan tersendiri, mulai dari cara 

berbicaranya yang lucu dan kepanikannya wkwk. Intan orangnya gak enakan, yang membuat dia 

ingin melakukan yang terbaik. 

Intan tau akan amanahnya dan dia berusaha untuk menjalankannya. Terimakasih Intan 

untuk segala kontribusi untuk BPM sampai akhir periode ini, saya pribadi mohon maaf apabila 

ada perkataan atau perbuatan yang salah.Intan… Semangat untuk segala kegiatan 

kedepannya 

 

8. Suci Amalia 

Sucii..salah satu adik yang kalem juga, yang kalau ngomong suaranya amat sangat 

lembut alias pelan hehe. Anak baspim yang kontribusinya keren juga.Suci angkatan 2018 yang 

bisa menerima dan menjalankan amanahnya menjadi Koor Humas TIPE…. Mantullll. 

Terimakasih suci untuk kontribusinya di BPM, semoga lelahnya di setiap agenda menjadi 

berkah dan pahala untuk suci dan kawan-kawan.Suci… Sukses terus kedepannya 
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9. Kaysyifa Rahma Hamidin 

Kay… anak baru di BPM yang langsung bisa memberikan kontribusi yang keren.Yang 

selalu menerima tugas atau amanah yang diberikan.Pertama masuk langsung disuruh ngawas, 

jadi MC, penilaian, koor, dll.Keren dah pokoknya.Walaupun terbilang baru sebentar di BPM, 

tapi Kay bisa menyesuaikan diri dengan baik.Gampang bersosialisasinya. 

Terimakasih Kay untuk kontribusinya di BPM, saya sangat bersyukur kamu masuk ke 

BPM.Maaf apabila saya masih kurang dalam mendampingi kamu.Kay.. BPM menunggu 

kontribusi terbaik di periode selanjutnya 

 

10. Aulia Imara Ganita 

Aull..adik dan anak baru juga di BPM, yang awal-awal masuk BPM ku masih ketuker 

antara kay sama aul wkwk moonmaap. Aul orang yang ceriaaaa, senyum mulu ni anak. Aul juga 

gampang untuk melebur sama anak BPM yang lain. Keren juga ni anak sama kay, mau ngawas 

agenda komisi 2b padahal bukan anak 2b ya..intinya Aul sangat membantu. 

Terimakasih ya Aul sudah mau menerima amanah di BPM, terimakasih untuk 

kontribusinya, walaupun baru sebentar tetapi sudah terasa kontribusinya.Aull… semangat 

periode selanjutnya, terus berikan kontribusi yang terbaik 

 

11. Muhammad Azka Abdurrahman 

Azkaaa..adik laki-laki dengan segala kelakuannya yang gausah ditanya kontribusinya di 

BPM. Kapten akun yang mau menerima amanah di lembaga legislative yang notabennya berada 

dibelakang layar.Azka yang dari awal masuk BPM amat sangat semangat.Azka selalu 

menyempatkan waktu untuk BPM.Azka yang juga paling rajin ngawas.Azka yang selalu nanya 

kalo ga ngerti, tapi emang anaknya suka nanya si wkwk.Yang rela balik ke kampus lagi untuk 

ngawas karena gak ada yang bisa, yaaa pokoknya keren deh ini anak. 

Terimakasih Azka untuk kontribusi yang sangat diperlukan di BPM, terimakasih untuk 

tenaga, waktu, dan materi yang sudah diberikan untuk BPM.Terimakasih sudah mau bertahan di 

BPM.Azkaa..semangat untuk periode selanjutnya, jaga temen-temen dan 

adik-adiknya di BPM 

 

12. Fikri Mubarok 

Fikri..adik laki-laki yang sangat cerdas, mulai dari cara berpikirnya dan bagaimana dia 

menjalankan amanahnya. Fikri dengan pemikiran kritisnya yang selalu ingin membangun BPM 

untuk menjadi Lembaga yang lebih baik. Fikri yang pandai menuangkan persanaan dan 

pikirannya lalu  merangkainya dengan kata-kata (quotes) yang dia share dengan inisial –FM-. 

Tapi termasuk orang yang receh juga di Akunkuw wkwk. 

Terimakasih firki untuk kontribusinya di BPM, saya juga banyak belajar dari Fikri.Saya 

mohon maaf juga apabila belum bisa menjadi kafrak yang baik.Fikri.. Semangat 

kuliahnya dan jangan berhenti untuk bermanfaat 
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13. Faris Al Salam 

Salam… salah satu adik laki-laki yang baik nan soleh, orang yang bisa menjaga 

amanahnya, orang yang mau membantu kesulitan temannya. Salam termasuk orang yang kalem 

tapi termasuk orang yang receh di akunkuw wkwk.Anak baspim yang desainnya sudah tak 

terhingga, mantul banget ini. Ketika dia bisa menyelesaikan amanah/pekerjaanya, Salam akan 

menyelesaikannya dengan baik tanpa harus menunggu oranglain.Salam juga orang yang sangat 

bersemangat di setiap agenda BPM. 

Terimakasih salam untuk semua kontribusi di BPM, jaga kesehatan dan semangat untuk 

BPM periode selanjutnya.Salam… selalu berikan hal positif untuk orang-

orang disekitar 

 

C. Keterlibatan Fraksi Dalam Agenda Bpm Fe  

Agenda BPM FE terdiri dari:  

1. Famgath dan Pembekalan 

2. Rapat Koordinasi  

3. Rapat Kerja Bersama (RKB) 

4. PLMFE 

5. Seminar Legislatif (SL) 

6. TIPE PKKMB 

7. Upgrading I dan II 

8. Buka Bersama Internal BPM (BUBARIN) 

9. Sidang Pleno I dan II 

10. Kajian PO 

11. Training of Trainer (TOT) 

12. Bedah Sekret 

13. SU dan RTA 

14. Makrab BPM FE  

Alhamdulillah, semua agenda BPM yang dijalankan diisi dan diwarnai oleh kehadiran 

dari Fraksi Akuntansi walaupun tidak fullteam.Anggota fraksi akuntansi ikut meramaikan 

agenda BPM baik menjadi panitia maupun menjadi peserta, dan mayoritas anggota kami selalu 

menghadiri acara tersebut dengan memberikan kontribusi terbaiknya. 

 

D. Faktor Pendukung Dan Penghambat 

Faktor Pendukung  

1. Terjalinnya komunikasi yang baik antara satu sama lain di Fraksi Akuntansi  

2. Terjalinnya solidaritas yang baik di dalam Fraksi Akuntansi, sehingga terjadi kepekaan 

yang sangat baik antar anggota.  

3. Sikap perilaku anggota Fraksi Akuntansi cenderung mau belajar sehingga selau hadir 

kedalam agenda-agenda BPM  

4. Adanya kemauan Fraksi Akuntansi dalam membangun masa depan BPM yang lebih baik 

lagi. 
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Faktor Penghambat  

1. Komusikasi di Grup Fraksi Akuntansi (Akunkuw) kurang dirasakan oleh beberapa 

anggota sehingga muncul rasa malas untuk memulai dan merespon. 

2. Anggota Fraksi Akuntansi belum maksimal yaitu hanya 14 Orang, sehingga terasa kurang 

dalam membantu menjalankan kegiatan di BPM. 

3. Ketua Fraksi kesulitan mobilitas kedalam badan, fraksi atau komisi karena kurang bisa 

multi tasking. 

 

E. Rekomendasi 

Fraksi Akuntansi (Akunkuw) sudah memiliki anggota-anggota yang terbilang aktif saat 

ini, semoga kedepan kalian bisa membuat anggota Fraksi Akuntansi menjadi lebih aktif dalam 

berkontribusi untuk BPM.Komunikasi sangat penting untuk membangun hubungan yang baik, 

termasuk komunikasi di grup fraksi.Saya berharap kedepannya grup Fraksi menjadi tempat yang 

nyaman untuk anggotanya ketika bercerita, bercanda, dll.Tidak hanya didalam Fraksi ini saja, 

tetapi di BPM juga. 

Saya berharap Ketua Fraksi selanjutnya mampu lebih baik dalam mendampingi anggota 

fraksinya dan mampu berkontribusi langsung dengan melihat keadaan yang sebenarnya.Amanah 

ini sangat berat, ketua fraksi harus bisa mendengarkan cerita anggotanya, menerima masukan 

dan saran anggotanya, menjadi orang yang bisa menjadi tempat bertanya yang tepat.Saya harap 

ketua Fraksi selanjutnya mampu menjadi panutan yang lebih baik dan Fraksi Akuntansi menjadi 

Fraksi yang bisa bermanfaat untuk sekitarnya. 

 

F. Penutup 

Terima kasih untuk seluruh anggota Fraksi Akuntansi yang mampu menjalankan peran 

dan amanahnya dengan baik, saya sangat salut dan bangga dengan Fraksi Akuntansi.Maaf 

apabila selama menjabat sebagai Ketua Fraksi, Saya belum maksimal dalam mendampingi kalian 

setiap waktu.Saya banyak belajar dari kalian. 

Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Dengan mengucapkan 

alhamdulillah maka laporan ini saya tutup dan menandai berakhirnya kepengurusan BPM FE 

2019. 

 

Jakarta, 04 Januari 2020 

Ketua Fraksi Akuntansi BPM FE UNJ 2019 

 

 

 

Prillia Ayushandra 

NIM. 8335161516 
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LAPORAN KERJA 

KETUA FRAKSI MANAJEMEN 

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FE UNJ 2019 

 

A. Pendahuluan 

Melihat kembali perjalanan yang telah kita lalui.. Setiap omongan harus punya sandaran 

untuk memperkokoh, karena Bukan spekulator tulen untuk menyulitkan orang lain, dimana ini 

yang membedakan kita sebagai mahasiswa dengan anak Sekolah Dasar. 

Assalamualaikum Wr. Wb 

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya 

keluarga BPM FE UNJ Periode 2019 telah dapat menyelesaikan amanah sebagai ketua fraksi 

manajemen yang ke dua kali dengan sebaik  -baiknya dengan berbagai macam halangan dan 

rintangannya. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar 

Muhammad SAW, karena bimbingannyalah kita dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi. 

Tujuan dari pembuatan laporan ini adalah mempertanggung jawabkan hasil kerja dari fraksi ini, 

lalu karena sehubungan akan selesainya kepengurusan fraksi Manajemen BPM FE UNJ 2018 

dan juga akan segeranya dilaksanakan Sidang Umum (SU). 

Mungkin ini yang dinamakan takdir, dimana Allah SWT menurunkan sebuah anugerah  

yangbegitu besar, ya itulah mereka Keluarga Fraksi Manajemen. ya kami yang beranggotakan 15 

orang ini di pertemukan di organisasi yang sangat luar biasa, yaitu BPM FE UNJ, dimana tempat 

kami dalam sharing-sharing, baik permasalahan yang menyangkut akademik dan non akademik. 

Kamipun siap menjalankan roda pemerintahan organisasi ini agar dapat bermanfaat bagi banyak 

orang. Ya, kami mencoba untuk siap akan menjalankan kebermanfaatan dimanapun kapanpun, 

dan siapapun. Namun, tak terasa kita berada di penghujung perjalanan.Ternyata, Sang Khalik 

telah menetapkan waktu pengabdian kita ini hanya sampai disini. Banyak hikmah dan pelajaran 

yang sangat amat berharga dapat kita petik di dalam membangun sebuah miniatur keluarga kecil 

dalam balutan Fraksi Manajemen, dimulai dari Rapat Koordinasi hingga menuntaskan amanah 

program kerja dan terakhir Sidang Umum ini sebagai pembelajaran dan pengembangan kualitas 

diri. Dan demikianlah yang dapat kami lakukan selama satu periode. 

Selama satu periode kepengurusan BPM FE dari fraksi Manajemen beranggotakan 15 orang 

yang dapat dikatakan luar biasa dengan berbagai lika-liku, hambatan dan rintangannya BPM FE 

umumnya dan fraksi Manajemen khususnya kami pun dapat melewati masalah yang cukup berat 

tersebut dengan baik. dalam menjalankan amanahnya terdapat pula berbagai gejolak masalah 

yang terjadi di dalam internal fraksi Manajemen yang telah diselesaikan, fraksi Manajemen ingin 

mengucapkan terima kasih kepada BPM FE yang telah memberikan kami tempat serta 

kesempatanuntuk menjadi bagian dari keluarga kecil BPM FE, dan juga ingin meminta maaf dari 

perwakilan fraksi Manajemen jika dalam kepengurusan ini masih banyak kesalahan yang kami 

lakukan karena kami sadar bahwasannya banyak sekali kekurangan ang masih kami lakukan. 

semoga laporan yang sudah dibuat ini dapat dijadikan bahan evaluasi Fraksi Manajemen 

kedepannya agar lebih solid dan tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama di periode 

sebelumnya. 
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B. Dinamika Kepengurusan 

Awal periode Fraksi Manajemen diisi oleh 15 anggota yang sangat luar biasa, dengan nama-

nama sebagai berikut: 

1. Akbar Dwi Putra 

2. Akbar Martuah Habibi Nasution 

3. Aina Zatil Aqmar 

4. Annastasya Berliana Dunda 

5. Cici Dwi 

6. Cindy Natarina 

7. Dewi Syifa Fauziah 

8. Febrillian Sajariadi Ashari 

9. Marintan Damayanti Siahaan 

10. Novan Yonatan Seilatu 

11. Naufal Ihsan 

12. Oktaviana Mukti 

13. Rohadatul Aisy 

14. Syahla Yulfiantie Hartono 

15. Tommy Ariabima 

Saya selaku ketua Fraksi Manajemen merasa senang dapat bekerja sama selama satu periode 

ini dengan kalian. Saya banyak belajar dari mereka, dan kita pun sama - sama belajar untuk 

memahami bahwa sebaik – baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. 

Demikian dinamika personal yang saya tangkap selama satu periode dan saya ingin ungkapkan 

kepada mereka melalui tulisan ini. 

• Akbar Martuah Habibi Nasution 

 Akbar Nasution a.k.a Gembot, selama dia di BPM, Akbar adalah orang yang cukup aktif, 

dapat dipercaya dan bertanggung jawab. Salah satu suksesor Fund Rising dalam mencari 

dana untuk kegiatan agenda kerja Seminar Legislatif.Akbar sudah saya anggap sebagai adik 

sendiri, teman nongkrong di dalam dan diluar kampus dan saya berharap dia dapat lanjut 

meneruskan perjuangan di BPM periode selanjutnya, tetapi nyatanya dia tidak ingin lanjut 

dan mungkin ingin mencari tantangan yang baru diluar BPM. 

 

“Terima kasih Gembot, sudah menyempatkan waktunya untuk Fraksi Manajemen disela-

sela kesibukan Gembot.Semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya 

dan semangat mencari tantangan baru diluar BPM”. 

 

• Aina Zatil Aqmar 

 Sosok wanita yang masih konsisten dengan kinerjanya selama 3 periode menjabat bersama di 

keluarga BPM ini.Periode kali ini diberikan jabatan sebagai ketua Badan Aspirasi Media, 

Aina tidak menyianyiakan amanah tersebut.Dia memberikan pengetahuan dan skill kepada 

anggota Baspim.Salah satu orang yang dapat diandalkan dan bertanggung jawab pada 

tugasnya selama di BPM. 
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“Terima kasih Aina, sudah menyempatkan waktunya untuk Fraksi Manajemen disela-sela 

kesibukan Aina.Semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya”. 

 

• Annastasya Berliana Dunda 

 Nanas panggilannya di BPM, salah satu sosok yang terbilang dapat dipercaya dan 

bertanggung jawab.Di awal-awal periode Nanas sering sekali terlihat di agenda BPM, tapi 

entah menuju akhir periode Nanas jadi kurang terlihat, mungkin ada kesibukan lainnya salah 

satunya di Sigma TV.Semoga sebelum periode berakhir masih dapat berjumpa dengan 

Nanas.Maaf kalau belum bisa membuat Nanas nyaman di BPM ya. 

 

“Terima kasih Nanas, sudah menyempatkan waktunya untuk Fraksi Manajemen disela-sela 

kesibukan Nanas.Semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya, 

maaf sekali lagi Nanas”. 

 

• Cici Dwi Febriyanti 

 Cici panggilannya, salah satu anggota baru BPM, terutama di keluarga Fraksi 

Manajemen.Walaupun belum terlihat sepak terjangnya di BPM, tapi saya yakin bahwa Cici 

salah satu orang yang amanah dan bertanggung jawab.Maaf apabila belum bisa mengajak 

cici untuk nyaman di BPM dan lebih aktif di BPM. 

 

“Terima kasih Cici, sudah menyempatkan waktunya untuk Fraksi Manajemen disela-sela 

kesibukan Cici.Semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya, maaf 

sekali lagi Cici”. 

 

• Cindy Natarina 

 Cindy a.k.a Cinday atau saya biasa panggil dia swage, kenapa swage?Karena tampilannya 

seperti anak-anak swag. Salah satu sosok yang amanah dan bertanggung jawab di BPM, 

penuh dengan keceriaan dan selalu akrab sama semua anggota BPM. Tidak sia-sia mengajak 

Swage buat ikut ke BPM periode ini, terima kasih atas keceriaannya Swage. 

 

“Terima kasih Swage, sudah menghibur seluruh anggota BPM atas keceriaannya dan 

menyempatkan waktunya untuk Fraksi Manajemen disela-sela kesibukan Swage. 

Semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya”. 

 

• Dewi Syifa Fauziah 

 Dewi dipanggilnya, sosok yang aktif, amanah, dan bertanggung jawab dalam menjalankan 

tugasnya selama di BPM.Termasuk salah satu orang yang selalu menghibur di BPM dan 

Fraksi, sosok bendahara yang tegas dan kooperatif.Semoga nafsu makan mu tetap bertambah 

ya Dewi. 
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“Terima kasih Dewi, sudah menyempatkan waktunya untuk Fraksi Manajemen disela-sela 

kesibukan Dewi dan juga menghibur Fraksi Manajmen. Semoga selalu dimudahkan dan 

dilancarkan segala urusannya dan semangat periode selanjutnya dan tolong jaga 

BPM ya dew”. 

 

• Febrillian Sajariadi Ashari 

 Febrillian a.k.a Boy. Boy salah satu orang yang bertanggung jawab dan amanah. Dulu saya 

dan Boy sempet jadi partner in game, tapi sekarang sudah jarang karna hp saya kentang dan 

saying memori juga. Di periode ini Boy diberi kesempatan jadi Kakom Keuangan dan dapat 

dibilang dijalankan dengan baik, terima kasih Boy sudah menjaga BPM sampai 3 tahun ini, 

semoga bisa dapet istri 2 ye. 

 

“Terima kasih Boy, sudah menyempatkan waktunya untuk Fraksi Manajemen disela-sela 

kesibukan Boy.Semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya, salam 

PQKT”. 

 

• Marintan Damayanti Siahaan 

 Marintan, salah satu orang yang dapat diandalkan, amanah dan bertanggung jawab dalam 

segala tugasnya di BPM. Di awal-awal masih terlihat pendiam bersama Swage, dan makin 

kesini semakin akrab sama temen-temen BPM lainnya, saling bertukar cerita, dan canda 

tawa. Orang batak tapi ga keliatan bataknya. 

 

“Terima kasih Marintan, sudah menyempatkan waktunya untuk Fraksi Manajemen disela-

sela kesibukan Marintan dan juga menghibur Fraksi Manajmen. Semoga selalu 

dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya 

 

• Novan Yonatan Seilatu 

 Novan a.k.a Nopuy.Novan salah satu orang yang dapat diandalkan, amanah, dan bertanggung 

jawab.Dia juga sosok dibalik suksesnya acara Seminar Legislatif 2019. Dia terbilang sibuk 

aktivitasnya, karena dia mengikuti berbagai lomba didalam dan diluar kampus demi 

mengharumkan nama kampus dan mengejar mimpinya, yang terpenting adalah Novan tidak 

.lalai dalam menjalankan amanahnya di sela-sela kesibukannya. Merupakan satu-satunya 

anak Fraksi Manajemen yang suka ikut lomba akademik. 

 

“Terima kasih Novan, sudah menyempatkan waktunya untuk Fraksi Manajemen disela-sela 

kesibukan Novan.Semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya”. 
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• Naufal Ihsan 

 Salah satu sosok orang yang memberi pengaruh besar pada BPM, bertanggung jawab dan 

amanah juga.Di periode ini dia diberi amanah menjadi ketua BPM dan benar saja dia 

melakukannya dengan baik, dengan memberi terobosan baru dalam hal IT dan juga budaya 

apresiasi.Walaupun terkadang saya dan teman-teman bamus merasa jengkel dengannya, 

tetapi saya salud dengan perubahan yang dia bawa ke BPM ini, menjadi lebih baik dari 

periode sebelumnya, terima kasih Nopal. 

 

”Terima kasih Nopal, sudah menyempatkan waktunya untuk Fraksi Manajemen disela-

sela kesibukan Nopal. Semoga selalu dimudahkan dan dilancarkan segala 

urusannya” 

 

• Oktaviana Mukti 

 Okta, sosok yang terbilang cukup tanggung jawab dan amanah.Diawal-awal saya melihat 

Okta bakal menjadi salah satu anak yang aktif di BPM, tetapi ternyata makin kesini Okta 

semakin tidak terlihat dan membuat saya sedih.Mungkin dikarenakan jarak rumah ke kampus 

yang sangat jauh sehingga Okta jarang sekali mampir ke secret, tapi tidak apa-apa.Maafin 

saya kalau belum bisa membuat Okta nyaman di BPM ya tertutama di Fraksi Manajemen. 

 

“Terima kasih Okta, sudah menyempatkan waktunya untuk Fraksi Manajemen disela-sela 

kesibukan Okta dan juga menghibur Fraksi Manajmen.Semoga selalu dimudahkan dan 

dilancarkan segala urusannya”. 

 

• Rohadatul Aisy 

 Aisy, sosok yang tegas, bertanggung jawab dan juga amanah.Diperiode ini dia diamanahkan 

menjadi Kakom 2C, dia terpilih karena kegalakannya katanya makanya kepilih, kenapa harus 

galak? Karena Kakom 2C harus punya mental yang kuat karena bakal mengahadapi Ekse 

yang akan diawasinya. Aisy terbilang menjadi suksesor yang baik setelah Bang 

Rekha.Terima kasih Aisy. 

 

“Terima kasih Aisy, sudah menyempatkan waktunya untuk Fraksi Manajemen disela-sela 

kesibukan Aisy dan juga menghibur Fraksi Manajmen.Semoga selalu dimudahkan dan 

dilancarkan segala urusannya”. 

 

• Syahla Yulfiantie  Hartono 

 Syahla a.k.a Twilla.Salah satu wanita yang cekatan, bertanggung jawab, dan sudah pasti 

amanah.Syahla termasuk salah satu orang yang berperan penting dalam suksesnya acara 

Seminar Legislatif 2019.Dia sosok yang aktif baik didalam organisasi maupun diluar 

organisasi, terbiasa ikut menyelenggarakan kegiatan seminar bersama dosen, tapi harus tau 

ya Syahla mana itu kerja dan mana yang dikerjain.Syahla juga orangnya periang dan ceria, 
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selalu menghibur anggota BPM, terutama di Fraksi Manajemen, terima kasih Syahla. 

 

“Terima kasih Syahla, sudah menyempatkan waktunya untuk Fraksi Manajemen disela-

sela kesibukan Syahla dan juga menghibur Fraksi Manajmen.Semoga selalu 

dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya dan semangat periode selanjutnya 

dan tolong jaga BPM ya”. 

 

• Tommy Ariabima 

 Tommy a.k.a Babap.Tomi ini termasuk orang yang amanah, bertanggung jawab dan banyak 

omong. Banyak omongnya disini positif nih, dia selalu ada topik pembicaraan ketika anak-

anak BPM kehabisan pembicaraan. Dia sosok yang aktif juga.Di periode kali ini dia diberi 

amanah jadi Kaban Pengaderan, so far so good kepemimpinannya Tommy, tidak 

mengecewakan.Sekarang dia udah jadi bocah vape, tapi tau tempat ye kalau ngevape.Terima 

kasih Tommy. 

 

“Terima kasih Tommy, sudah menyempatkan waktunya untuk Fraksi Manajemen disela-

sela kesibukan Tommy dan juga menghibur Fraksi Manajmen.Semoga selalu 

dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya”. 

 

C. Agenda Kerja BPM FE 

Agenda dibawah ini adalah agenda yang diikuti oleh Fraksi Manajemen, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Sidang Paripurna 

2. Rapat Koordinasi 

3. Rapat Kerja Bersama 

4. PLMFE 

5. Sidang Pleno I & II 

6. Upgrading I & II 

7. TIPE PKKMB 

8. Bubarin 

9. Kajian PO 

10. SU/RTA 

11. Makrab BPM FE 

12. Seminar Legislatif 

 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat 

1. Faktor Pendukung 

• Semangat yang sudah diperkuat diawal periode adalah salah satu kunci pendukung 

yang dimiliki Fraksi Manajemen. 
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• Keterbukaan yang dimiliki sesama anggota menjadikan setiap anggota mengetahui 

masalah yang sedang dihadapi dan dapat mencari solusinya bersama-sama. 

• Tidak adanya senioritas pun menjadi salah satu faktor pendukung. 

• Mengutamakan prinsip santuy menjadi salah satu faktor pendukung juga di Fraksi 

Manajemen. 

• Berasal dari Prodi yang sama yaitu Manajemen. 

2. Faktor Penghambat 

• Komunikasi yang kurang aktif dan kuat. 

• Kepentingan-kepentingan pribadi yang masih mendominasi dalam pengambilan 

keputusan. 

• Tidak menjadikan BPM sebagai prioritas utama. 

• Perbedaan tujuan. 

• Sifat yang terlalu banyak mengandalkan orang lain. 

• Ketua fraksi yang kurang merangkul anggotanya. 

• Rasa jenuh. 

 

E. Rekomendasi 

Yang menjadi permasalahan utama didalam Fraksi Manajemen adalah ada di pengaderan 

yang kurang baik, oleh karena itu ketua fraksi selanjutnya diharapkan melakukan pengecekan 

dan seleksi yang selektif terhadap calon-calon anggota selanjutnya agar permasalah yang turun-

menurun ini dapat diatasi dan tidak terjadi lagi. 

Komunikasi yang kurang aktif juga menjadi masalah bagi Fraksi Manajemen. Untuk para 

anggota fraksi manajemen selanjutnya terutama ketua fraksinya nanti untuk lebih ditingkatkan 

komunikasi dan keterbukaan satu sama lain. Apabila salah satu anggota mengalami kesulitan 

atau memiliki rasa jenuh ataupun tidak nyaman, sebaiknya jangan menghindar lalu menghilang 

tetapi lebih baik untuk bercerita dan berkomunikasi kepada ketua fraksinya ataupun teman fraksi 

lainnya, meminta pendapat dari anggota fraksinya. 

Tidak menjadikan BPM sebagai prioritas utama dan perbedaan tujuan juga menjadi salah 

satu masalah yang besar. Teruntuk para seluruh anggota BPM FE UNJ terutama anggota Fraksi 

Manajemen, ketika kalian masuk BPM nanti kalian bebas memiliki tujuan yang seperti apa dan 

bebas juga meletakkan BPM di skala prioritas yang ke berapa. Tetapi yang perlu di ingat adalah 

sebaik-baiknya orang adalah orang yang berguna bagi orang lain, maka dari itu untuk anggota 

Fraksi Manajemen supaya aktif dan antusias pada setiap agenda kerja BPM FE, apabila ketika 

ditengah perjalanan merasakan ketidaknyamanan ataupun jenuh supaya dapat diantisipasi atau 

dicegah, bukan malah menghilang. Karena BPM butuh orang-orang yang aktif, cerdas, dan 

empati. 

Salah satu permasalahan yang menyoroti Fraksi Manajemen adalah Ketua Fraksi yang 

kurang merangkul anggotanya.Untuk Ketua Fraksi selanjutnya supaya lebih ditingkatkan lagi 

kepeduliannya dan inisiatifnya dalam membersamai anggotanya, dan merangkul 

anggotanya.Walaupun sesibuk apapun nanti tetap harus menyempatkan bertanya kabar baik 
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langsung di Grup Chat ataupun langsung ke Personal Chat.Dan tugas Ketua Fraksi juga untuk 

terus menjaga semangat dan gairah para anggotanya selama berada di BPM FE agar setiap 

agenda yang di adakan dapat dijalankan dengan penuh semangat dan antusias. 

 

F. Penutup 

Setelah saya menulis segala sesuatu yang terjadi selama kepengurusan Fraksi Manajemen 

BPM FE UNJ 2019 saya menutup laporan pertanggungjawaban ini dengan mengucapkan terima 

kasih sebanyak-banyaknya kepada BPM FE UNJ yag sudah menerima saya dan Fraksi 

Manajemen yang telah bersedia untuk saya pimpin selama satu periode ini dengan segala 

kekurangan yang saya miliki dan juga saya mohon maaf jika banyak kesalahan dalam 

mengemban amanah ini karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT semata. 

Besar harapan saya kepada Fraksi Manajemen adalah agar menjadi lebih baik lagi kedepannya. 

Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata yang enyinggung karena kita memulai 

dengan baik maka kita akhiri dengan baik pula.Dengan mengucapkan Alhamdulillah dengan ini 

Laporan Pertanggungjawaban Ketua Fraksi Manajemen BPM FE UNJ 2019 saya sudahi dan 

tutup. 

 

Jakarta, 5 Januari 2020 

Ketua Fraksi Manajemen BPM FE UNJ 2019 

 

 

 

                       Akbar Dwi Putra 

NIM. 1705617063 
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LAPORAN KERJA 

BADAN URUSAN RUMAH TANGGA 

BAPAN PERWAKILAN MAHASISWA FE UNJ 2019 

 

A. Pendahuluan 

Bismillahirrohmanirrohim 

Alhamdulillahirobbil’alamin, Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Yang Maha Esa, 

karena berkat rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya, akhirnya kami dapat menyelesaikan Laporan 

Kerja Badan Urusan Rumah Tangga Badan Perwakilan Mahasiswa FE UNJ 2019. Sholawat serta 

salam tak lupa kita lantunkan kepada nabi Muhammad Saw, yang telah membawa kita dari 

jaman jahiliyah menuju jalan yang terang benderang dengan cahaya keimanan. 

Setiap apa yang dilakukan oleh kita, kelak akan dimintai pertanggungjawabannya. 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 

 

 

B. Dinamika Personal 

Badan Urusan Rumah Tangga memiliki 7 wanita tangguh yang terdiri dari: 

1. Yulan Defriani 

Orang yang selalu ada ketika dimintai tolong, selalu fast respon ketika di chat, selalu 

mencoba berusaha maksimal ketika berkontribusi di BPM itulah Yulan. Sosok yang 

serius kalau belum kenal deket sama Yulan. Rumah jauh tidak menghalangi Yulan ketika 

hanya ada kegiatan BPM di kampus. Alhamdulillah Yulan bisa menyelesaikan kuliahnya 

tepat waktu dengan KTI yang kereeen. Terimakasih Yulan sudah menemaniku selama di 

BURT & sabar-sabar sama Septy, maaf jika ada kesalahan baik dalam kata maupun 

perbuatan, maaf juga ya kalau sering spam chat kalau lagi urgent. Semangat terus yul!! 

Jadilah orang yang bermanfaat untuk orang sekitar, kapanpun dan dimanapun Yulan 

berada… 
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2. Dewi Syifa Fauziah 

Ibu bendaharanya akuuu, kalau masalah ngurus uang Dewi jagonya apalagi kalau nagihin 

uang kas… Dewi aktif banget di BPM, loyalitas tanpa batas. Menjalankan amanah 

dengan baik dan bertanggung jawab selama di BPM. Dewi ini orangnya mau belajar 

menjadi yang lebih baik lagi, humoris, ketawanya bisa bikin orang sekitar ikutan ketawa. 

Bela-belain hujan-hujan ke kampus buat organisasi, padahal rumahnya cukup jauh dari 

kampus. Semangatnya selalu terjaga selama di BPM, pertahanin semangatnya terus ya 

Dew… Terimakasih Dewi sudah menemaniku selama di BURT & sudah bersedia 

menyimpan uang BPM dengan baik selama 1 periode, maaf jika ada kesalahan baik 

dalam kata maupun perbuatan. 

Pertahankan semangat yang udah Dewi kasih ke BPM ya (kalau bisa ditingkatin), 

semoga lelahnya Dewi dibalas sama Allah… 

 

3. Syafira Fikriyyah Hakim 

Awal kenal fira itu orangnya kalem, lemah lembut kalau lagi bicara. Cepet tanggap kalau 

belajar sesuatu yang baru, terbukti ketika menggantikan Yulan menjadi Kepala Biro 

Administrasi. Sabar itu salah satu sifat yang Fira punya. Deket banget sama Ayu, kalau 

liat Fira pasti ada Ayu. Fast respon kalau di chat minta bantuan apalagi kalau minta 

nomer surat, bikinin surat, dll. Selalu berkabar ketika tidak ikut kegiatan BPM. 

Terimakasih ya Fira sudah menemaniku selama di BURT & sudah bersedia belajar untuk 

menggantikan Yulan menjadi Kepala Biro Administrasi, maaf jika ada kesalahan baik 

dalam kata maupun perbuatan. 

Selamat berjuang untuk lulus di tahun ini yaa, semoga Allah mudahkan segala urusan 

Fira ke depannya… 

 

4. Tasya Salsabila 

Wanita cantik ke arab-araban ini punya semangat yang tinggi selama di BPM. Awalnya 

agak aneh kalo manggilnya Caca, tapi lama kelamaan asik juga ya caa. Selalu 

memaksimalkan kehadiran selama ada kegiatan BPM dan menjalankan tugas dengan 

semaksimal mungkin. Meskipun lelah, Caca tetap menyelesaikan amanah dengan baik. 

Rumah yang cukup jauh tidak menghalangi Caca untuk berkontribusi secara penuh di 

BPM. Dan Alhamdulillah nya Caca bisa berkontribusi lagi di BPM tahun 2020. 

Terimakasih Caca sudah menemaniku selama di BURT, maaf jika ada kesalahan baik 

dalam kata maupun perbuatan. 

Terus semangat belajar dan berproses menjadi lebih baik lagi yaa Caca… Semoga 

selalu dalam lindungan Allah 

 

5. Intan Rizki Arinta Putri 

Si kalem, bicaranya lembut dan lucuu. Intan orangnya gaenakan dan panikan. 

Bertanggung jawab dengan amanahnya di BPM. Anak Iqtishodi nihh sama kaya aku 

duluu. InsyaaAllah Intan bisa seimbang dalam menjalankan kedua amanahnya. Intan 

punya akhlak yang baik, sopan banget anaknya. Pantang menyerah terbukti ketika 
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menjadi sekretaris acara Seminar Legislatif apalagi pas ngurusin LPJ nya bisa selesai 

dengan tepat waktu, keren kaan… Terimakasih ya Intan sudah menemaniku selama di 

BURT, maaf jika ada kesalahan baik dalam kata maupun perbuatan. 

Lebih tenang dalam menangani sesuatu yaa Intan, jangan panik-panik. Setiap ada 

kesulitan yang Intan hadapi nanti, InsyaaAllah aka nada kemudahan setelahnya… 

 

6. Oktaviana Mukti 

Oktaaa, gimana kabarnya?  Semoga selalu dalam keadaan sehat yaa. Kontribusi Okta di 

BPM cukup baik, antusias dalam menjalankan amanahnya di BPM, meskipun di akhir-

akhir ini Okta jarang keliatan, mungkin Okta lagi berada di agenda kebaikan lainnya. 

Selalu menjawab kabar keadaan Okta ketika ditanya. Sehat-sehat, kuat-kuat yaa Okta. 

Terimakasih Okta sudah menemaniku selama di BURT, maaf jika ada kesalahan baik 

dalam kata maupun perbuatan. 

Jaga kesehatan ya Okta, semoga Allah jaga Okta dimanapun Okta berada… 

 

7. Rani Lestari Marthen 

Pengganti Yulan yang satu ini, mempunyai kontribusi yang baik di BPM. Meskipun baru 

di BPM, tetapi kinerja nya tidak diragukan lagi. Tugas dan tanggung jawab yang 

diberikan kepada Rani bisa dijalankan dengan maksimal. Rani juga bisa cepat bergaul 

dengan teman-teman lain. Kalau ada sesuatu yang Rani belum paham, tidak pernah malu 

untuk bertanya. Terimakasih ya Rani sudah menemaniku selama di BURT, maaf jika ada 

kesalahan baik dalam kata maupun perbuatan. 

Semangat Raniii… Semoga Sukses… Sampai jumpa dilain waktu… 

 

C. Pelaksanaan Agenda Kerja 

1. Bedah Sekret (BESEK) 

• Analisis Masalah 

Perlunya suatu kegiatan terjadwal untuk  menjaga kebersihan dan kerapian sekretariat 

BPM FE UNJ 

• Tujuan 

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

menciptakan kenyamanan bagi setiap anggota yang menempatinya   

• Konsep  

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

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

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

• Bentuk  

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

UNJ secara berkala 

• Waktu  

Piket Harian   : Pekan keempat Maret s.d. Pekan keempat November  
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Piket Berkala : Pekan pertama Maret dan Pekan pertama Januari 

• Sasaran  

Sasaran dari kegiatan ini adalah seluruh pengurus BPM FE UNJ 2019  

• Parameter/Target Keberhasilan  

Pengurus BPM FE UNJ yang ikut serta dalam kegiatan ini mencapai 70% dari total 

pengurus 

• 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 2019 lainnya 

• 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 5 

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 direncanakan dapat terlaksana tiga kali ternyata hanya dua kali yaitu piket 

berkala pertama pada pekan pertama Maret 2019. Untuk piket berkala kedua pecan 

pertama Januari 2020.  

 

2. Pembuatan PDH  

• Analisis Masalah  

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

Fakultas Ekonomi  

• Tujuan  

Memperkenalkan identitas BPM FE UNJ melalui penjualan atribut  

• 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 

• Bentuk   

Pembuatan identitas berupa PDH, Id Card, dan Emblem 

• Waktu  

Pekan keempat Juni  : PDH, id card, emblem  

• Sasaran  

Seluruh anggota BPM FE UNJ  
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• Parameter Keberhasilan  

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

• Susunan Panitia  

Pembuatan PDH tidak memiliki kepanitiaan khusus, hanya dijalankan oleh seluruh 

anggota BURT dan dibantu oleh BASPIM dalam hal desain  

• 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 dua 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 April 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,- serta pembayaran dapat dicicil.  Setelah dilakukan 

produksi, pada akhir bulan Juni PDH sudah selesai dan dapat di distribusikan kepada 

seluruh anggota.   

 

D. Faktor Pendukung Dan Penghambat 

• Faktor Pendukung 

- Allah Swt 

- Kebersamaan BURT dalam menjalankan amanah 

• Faktor Penghambat 

- Bedah Sekret (BESEK)  

▪ Ketidakkonsistenan anggota BURT dalam mengingatkan pengurus BPM FE 

UNJ 2019 untuk melaksanakan piket, khususnya piket haria 

▪ Kurangnya kesadaran dari pengurus BPM FE UNJ 2019 untuk melaksanakan 

piket harian maupun piket berkala 

- Pembuatan PDH 

▪ Vendor kurang teliti dalam memproduksi PDH BPM, sehingga tidak terdapat 

ventilasi pada PDH BPM, akan tetapi vendor bertanggung jawab untuk 

memperbaikinya, sehingga anggota BPM mengumpulkan kembali PDH yang 

sudah dibagikan 

▪ Cetakan Id Card kurang terang gambarnya  
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E. Rekomendasi 

• Bedah Sekret (BESEK) 

- Anggota BURT harus konsisten untuk mengingatkan pengurus BPM FE UNJ 2019 

untuk melaksanakan piket secara langsung maupun via chat 

- Pengurus BPM FE UNJ 2019 harus meningkatkan rasa kepeduliannya terhadap 

kebersihan dan kerapian sekretariat BPM FE UNJ 

• Pembuatan PDH 

- Diperjelas & pertegas lagi ketika vendor akan melakukan produksi PDH 

- Minta salah satu contoh PDH, Id Card dan Emblem sebelum banyak di produksi, agar 

tidak salah 

 

F. Penutup 

Demikian Laporan Kerja ini kami susun sebagaimana mestinya. Semoga segala hal yang 

kami lakukan dapat menjadi pelajaran bagi BURT selanjutnya agar bisa lebih baik lagi. 

Semoga Allah memaafkan segala kesalahan yang dilakukan selama menjalankan amanah di 

BPM. Sekali lagi saya ucapkan terimakasih kepada anggota BURT yang sudah bersedia 

memberikan waktu, tenaga dan fikirannya. Semoga Allah balas kebaikan kalian semua.  

 

Jakarta, 12 Januari 2020 

                         Ketua BURT BPM FE UNJ 2019 

 

 

 

 Septy Dwi Indah Sari 

           NIM. 8105160899 
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LAPORAN KERJA 

BADAN ASPIRASI DAN MEDIA 

BPM FE UNJ 2019 

 

 
A.  Pendahuluan 

Assalamualaikum WarahmatullahiWabarakaatuh 

Alhamdulillahirabbilalamin, rasa syukur yang tak terhingga saya panjatkan atas kehadirat 

Allah SWT karena berkat rahmat, nikmat, dan kehendak-Nya kami bisa sampai di penghujung 

kisah periode ini. Terimakasih teramat sangat kepada anggota keluarga kecil Baspim yang telah 

setia menjaga dan mewarnai keluarga kecil ini. Terimakasih untuk setiap kontribusi, senda 

gurau, keluh kesah, dan hal-hal lainnya yang membuat keluarga kecil ini tetap hidup dan 

berwarna.Tak begitu pantas sejujurnya saya sebut badan ini sebagai keluarga, karena saya sendiri 

menyadari kurangnya usaha saya sebagai kepala keluarga untuk menghadirkan rasa kekeluargaan 

tersebut . Tapi, izinkan saya untuk di saat akhir ini menyebutnya sebagai keluarga dan semoga 

menjadi penyemangat baru hidupnya keluarga ini dan tetap terjalinnya rasa walaupun sudah 

berpisah kisah. 

Waktu terasa berjalan begitu cepat, masih teringat suasana puncak dikala pembekalan, 

masa dimana pertamakali keluarga kecil ini disatukan. Masa dimana semangat masih membara 

dan tercetus ide-ide hebat untuk melukiskan kisah ini kedepannya. Walaupun pada 

kenyataannyatak semua ide hebat itu bisa berjalan dengan mulus bahkan ada yang belum 

dilakukan, tetapi semoga dapat direalisasikan di kisah berikutnya badan ini, aamiin.  

Jujur, jika dipikirkan kembali, menjadi kepala dalam keluarga kecil ini sangatlah berat. 

Tanggung jawab yang disatukan untuk mengurus media dan aspirasi dalam satu badan cukup 

membuat keluarga kecil ini kewalahan. Jika meninjau alasan awal mengapa dua tugas ini 

digabungkan yaitu agar badan aspirasi memiliki cukup orang untuk menjaring aspirasi dan 

terselarasnya aspirasi dan media, saya rasa penggabungan ini tidak tepat. Karena dalam 

kenyataannya tak semua anggota turut melakukan tugas aspirasi tersebut. Belum lagi tugas 

media yang karena keterbatasan keahlian hanya dapat dilakukan oleh beberapa orang saja. 

Semoga di kisah selanjutnya dapat dipertimbangkan kembali mengenai tugas aspirasi dan media 

ini. 
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Terlepas dari semua itu, keluarga kecil ini Alhamdulillah berhasil menjalankan tugasnya. 

Walaupun, saya akui dari segi aspirasi keluarga kecil ini belum dapat menjangkau aspirasi dari 

mahasiswa Fakultas Ekonomi. Mohon maaf saya haturkan kepada semua pihak terutama 

mahasiswa Fakultas Ekonomi karena belum dapat mewadahi dan menyalurkan aspirasi kalian. 

Selanjutnya saya juga ingin mengucapkan mohon maaf sebesar-sebesarnya untuk anggota 

keluarga kecil ini, baik yang masih tinggal mau pun yang sudah pergi;Ayu, Aisy,Bae, Faisal, 

Cici, Cicih, Cynday, Frista, Mahar, Nopal, Indra, Kay, Salam,  Suci, dan Vini. Maaf jika selama 

ini saya belum terlalu merangkul kalian, belum menjadi sosok yang mengayomi kalian, belum 

dapat mengerti kalian, belum banyak memberikan ilmu kepada kalian, dan kesalahan-kesalahan 

lainnya yang telah saya lakukan baik yang disengaja maupun tidak. Ambil apa yang baik dari 

keluarga ini, yang buruknya jadikan pelajaran pada kisah berikutnya. Semoga kisah ini tetap 

dikenang selama perjalanan hidup kalian.  

Di dalam LPJ ini akan dipaparkan kinerja dan agenda kerja yang telah dilakukan Baspim 

pada periode 2019 berserta kendala dan rekomendasinya. Semoga segala hal yang baik dalam 

periode ini dapat dipertahankan serta ditingkatkan, dan bagian yang buruk dapat diperbaiki di 

periode berikutnya. Akhir kata saya mewakili keluarga ini, mohon pamit. 

 

B.  Dinamika Kepengurusan 

Dalam satu periode ini, sedih bila dikisahkan, anggota keluarga kecil Baspimdua kali kehilangan 

anggota keluarga.  

• Baru satu bulan berjalannya BPM, kami harus kehilangan kakak yaitu Siti Nurbaeti yang 

akrab dipanggil Bae. Terakhir kali Bae ikut bergabung bersama kami yaitu pada saat 

pembekalan, tak menyangka pertemuan awal itu juga merupakan akhir pertemuan Bae 

dengan keluarga kecil ini. Bae menghilang, tidak ada kabar. Berbagai upaya telah 

dilakukan untuk mengembalikan kehadiran Bae, tetapi Bae tak membalas pesan, bahkan 

menghindar jika bertemu dengan anggota BPM hingga akhirnya pada bulan Mei, Bae 

mengundurkan diri . 

• Anggota kedua yang meninggalkan keluarga kecil ini adalah Mahar, Sri Maharani. Mahar 

merupakan anggota yang cukup aktif di Baspim dan selalu menjalankan tugasnya 

menjadi PJ untuk designbirthday anggota BPM. Tetapi di tengah kepengurusan tepatnya 

di bulan September, Mahar tidak dapat meneruskan amanahnya karena satu dan lain hal. 

Terimakasih banyak Mahar atas segala hal yang telah kamu lakukan untuk Baspim dan 

BPM <3 Sukses selalu yaa dimanapun kamu berada. 

Ditengah kesedihan akan kehilangan dua anggota, kami juga mendapatkan kebahagiaan karena 

kehadiran dua anggota keluarga baru yaitu Kay dan Cici. Berikut ini izinkan saya untuk 

memaparkan setiap anggota dalam keluarga kecil ini. 
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1. Achmad Faisal 

  Hai Faisal! Faisal ini ibarat kata diam-diam 

menghanyutkan. Awal bertemu dengan Faisal saya 

bisa lihat keantusiasan yang sangat tinggi ada dalam 

dirinya dan hal itu terlihat ketika agenda kumpul 

pertama Baspim. Faisal hadir paling pertama dan 

paling tepat waktu. Sayangnya setelah pembagian 

jobdesc hari itu perlahan Faisal mulai menghilang dari 

Baspim, baru setelah beberapa bulan saya mengetahui 

penyebab hilangnya Faisal. Maaf yaa sal  Maaf 

banget kalau ternyata Faisal tidak cocok 

samajobdescitu, Faisal seharusnya bilang sajaaa tak perlu menghilang hehe. Segala 

permasalahan akan jauh lebih mudah diselesaikan dengan komunikasi,Faisal☺. 

  Faisal muncul kembali ketika upgrading di Monas, dan waktu itu jujur saya senang 

bangetttt melihat kehadiran Faisal. Rasanya seperti kembalinya suatu hal yang berharga 

setelah lama menghilang. Setelah itu Faisal mulai menunjukkan diri Faisal sebenarnya, 

sangat aktif di TIPE (bahkan menjadi staff terbaik) dan agenda-agenda BPM berikutnya. 

Faisal orangnya ceriwis ternyata, seru kalau ngobrol dengan Faisal. 

  Terimakasih banyak ya Faisal atas segala kontribusi dan kerja keras yang Faisal telah 

berikan. Mohon maaf jika saya belum dapat menjadi sosok kepala seperti yang Faisal 

harapkan. Semoga Faisal dapat terus mempertahankan semangat dan dapat menularkannya 

ke anggota BPM lainnya. Sukses selalu ya Faisal dan titip Baspim periode depan!Glad to 

have you as Baspim family! 

 

2. Cici Dwi Febriyanti 

Hai Cici ke duaaa!Jujur saya tidak begitu 

mengenalmuCi karena Cici masuk menjadi anggota 

Baspim saat menjelang periode berakhir. Sempat 

bertemu samaCici ketika sidang PAW dan waktu itu 

saya meminta kontak Cici untuk dimasukkan ke grup. 

Senang rasanya mendapatkan kamu sebagai pelengkap 

keluarga kecil ini. Walaupun kehadiran Cici sangat 

singkat tetapi Cici juga menyempatkan waktunya untuk 

membantu agenda Baspim terutama di legislative visit 

dengan BPM Psikologi UNJ. 

 

Terimakasih banyak yaaCici☺. Maaf kalau saya belum begitu mengenal Cici dan 

merangkul Cici. Semoga Cici sukses selalu. Glad to have you as Baspim family! 
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3. Cicih Nonia 

  Hai Cici!Cici ini adalah salah satu anggota yang sangat 

responsif dan memiliki rasa kepedulian yang tinggi. 

Jika ada yang memulai percakapan di grup, pasti Cici 

selalu merespon. Cici ini teman kelasannya Faisal dan 

Vini, entah kenapa satu kelas bisa gabung di satu 

badan wkwk. Kalau ingin ada kumpul, pasti saya 

nanya jadwalnya ke Cicihehe. Lalu Cici juga kerap 

menanyakan apa yang bisa ia lakukan untuk membantu 

tugas Baspim terutama di Pleno 2. Selain di Baspim, 

Cici ini juga rajin mengikuti agenda-agenda BPM dan 

selalu menyempatkan untuk memberi kabar jika tidak 

dapat hadir. Senang dan bersyukur rasanya memiliki anggota seperti kamu Ci☺.  

 

  Terimakasih banyak yaa Cici atas segala hal yang telah kamu berikan kepada Baspim dan 

BPM. Selalu tetap jadi orang yang peduli dan rendah hati ya Cii. Maaf kalau saya belum 

terlalu mengenali dan dekat dengan Cici. Semoga Cici sukses selalu dan lekas sembuh, 

aamiin. I know you are a strong girl Ci!Glad to have you as Baspim family! 

 

 

4. Cindy Natarina 

  Hai Cynday! Salam A-team ashiapp! Anggota yang 

satu ini sangat unik bin ajaib. Sebagai salah satu 

penggemar Atta Halilintar, ia selalu membawa 

keceriaan ke mana pun dia berada tanpa tahu 

katajaimwkwk. Ketika dia sudah beraksi, mulai dari 

joget ZiggyZagga, rap ala Atta Halilintar, dan gaya-

gaya lainnya pasti mengundang gelak tawa dari 

anggota lain. Cynday ini sangat bisa diandalkan 

menjadi dokumentasi dan MC dadakan. Walaupun 

sambil ngedumel, tapi tugas tersebut tetepia kerjakan 

wkwkwkw. Oh iya Cynday ini tipe-tipe orang yang tidak terlalu sering muncul di grup 

(mungkin karena lagi sibuk nonton vlog halilintar) tapi ketika hari H acara dia pasti 

datang. 

   

  Terimakasih banyak yaaCynday telah memberikan keceriaan dan menghangatkan suasana 

di keluarga ini. Tetep menjadi Cynday ya, tapi rada kurangin dosis halilintarnyawkwkwk. 

Sukses terus ya Cynday baik dalam kuliah, Cyn Store, dan hal-hal lainnya. Glad to have 

you as Baspim family! 
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5. Faris Al Salam 

  Hai Salam! Assalamualaikum Salam ☺Salam ter ter 

lah pokoknya. Salam ini terbisa diandalkan untuk 

masalah design-design dan selalu mau membantu 

teman-temannya.Salam juga salah satu anggota yang 

selalu muncul di grup, hadir di setiap acara BPM, 

rajin nyebarin angket, dan selalu memberikan kabar. 

Kalau dilihat sih orangnya rada kalem gitu, tapi kalo 

udah sekalinya ngomong ga bisa berhenti wkwkwk. 

Orangnya rada panikan juga, tetapi akhirnya bisa 

mengerjakan semua tugasnya dengan baik ☺.  

   

  Bicara tentang HPD, Salam udah pasti jagonya. Karena seperti jejak saya dulu, Salam 

sering ditempatkan di sie HPD. Jangan bosen-bosen ya Salam wkwkw, karena kalau 

bukan kita siapa lagi? Terimakasih banyak ya Salam atas semua totalitas dan 

kontribusinya. Maaf saya sering ngerepotin Salam hehe. Semoga Salam dapat terus 

menginspirasi temen-temen dalam hal mendesign ya. Jangan lupa turunin ilmu Salam ke 

teman-teman yang lain ya. Saya titipkan Baspim ya lam ☺. Salam jangan lupa juga untuk 

jaga kesehatan, jangan terlalu memaksakan diri ya Salam.Inget lam, kesehatan itu sangat 

penting.Glad to have you as Baspim family! 

 

 

6. Febrian Ayu Wulansari 

  Hai Ayu! Ayu ini nakkalemnya BPM. Kalau 

ngomong, ayu banget seperti namanya. Tapi dibalik 

sikap kalemnya ini Ayu peduli dengan keadaan 

sekitarnya. Ketika awal periode, saya menugaskan 

Ayu untuk membuat sekitar 40 an reminder ulang 

tahun di grup line dan Ayu dapat 

melakukannyadengan baik tanpa mengeluh ☺. Ayu 

juga yang menjembatani kerjasama Baspim dengan 

BEMP Akuntansi saat acara DIVA. Reliable, sangat 

bisa diandalkan. 

  Terimakasih banyak ya Ayu atas segala hal yang telah 

Ayu berikan untuk BPM dan Baspim. Tetap jadi Ayu yang dapat diandalkan orang banyak 

ya, dan jangan segan-segan untuk lebih speak up ☺. Sukses selalu ya Ayu, jangan lupakan 

keluarga kecil ini yaaa.Glad to have you as Baspim family! 
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7. FristaAryaniWidodo 

Hai Frista! Queen nya BPM. Frista ini orangnya heboh dan 

suka mengundang gelak tawa dari teman-temannya. 

Nyambung banget kalo diajak ngomong soal Oppa-Oppa 

Korea samatemen-temen lainnya, apalagi soal Wattpad. 

Sebagai salah satu penulis Wattpad yang sudah memiliki 

cukup banyak followers, Frista cukup sering muncul dan 

memberikan lawakan di grup. Apalagi ketika menjelang 

pertengahan menuju akhir periode, Fristamulai 

menunjukkan siapa Frista sebenarnya dan tidak malu lagi 

untuk muncul di grup dan bersenda gurau dengan anggota 

BPM lainnya. 

 

Berbicara tentang kinerja Frista di BPM, Frista beberapa kali tidak bisa hadir di agenda 

BPM karena kesibukannya yang lain. Frista juga kadang suka menghilang tanpa kabar . 

Tetapi Frista ini turut berkontribusi di agenda-agenda BPM, terutama Baspim seperti 

penyebaran angket. Terimakasih banyak yaaFrista atas apa yang telah Frista berikan untuk 

Baspim dan BPM. Semoga kedepannyaFrista lebih berkontribusi dalam banyak hal, dan 

sukses selalu!Glad to have you as Baspim family! 

 

 

8. Indra Lesmana 

  Hai Indra!Artisnya BPM. Indra adalah salah satu yang 

saya berikan kepercayaan untuk mengurusi soal 

angket. Saya yakin Indra sudah berusaha untuk 

menjalankan tugasnya, akan tetapi dikarenakan 

banyaknya tugas yang Indra kerjakan sepertiMikart, 

membantu Kaprodi dan harus mengikuti student 

exchange selama 3 bulan membuat Indra tidak 

maksimal menjalankan amanahnya di Baspim dan 

BPM. Terlepas dari itu, Indra ini orangnya baik dan 

berani untuk tampil. Ia juga sangat aktif ketika menjalankan agenda kerja TIPE. Hal yang 

saya ingat dari Indra adalah baju pinknya dan gaya bicara khas orang Sunda wkwkw.  

 

  Terimakasih banyak yaaa Indra atas semua hal yang telah Indra lakukan/berikan untuk 

BPM dan Baspim. Maaf banget saya belum dapat menjadi sosok ketua seperti yang Indra 

harapkan. Semoga dikedepannyaIndra bisa lebih aktif di segala hal yang Indra kerjakan. 

Sukses terus ya Indraaa!Glad to have you as Baspim family! 
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9. Kaysyifa Rahma Hamidin 

  Hai Kay! Kay merupakan anggota baru keluarga kecil ini. 

Kay kembarannyaAulwkwwk. Kay orangnya sangat aktif 

dan memiliki ke-ingintahuanyang tinggi. Ia selalu berusaha 

hadir untuk disetiap agenda kerja BPM. Saya inget sekali 

waktu itu, baru satu hari ia menjadi BPM ia sudah mau 

turut berkontribusi dalam kegiatan Open House dan 

menjelaskan mengenai BPM pada mahasiswa baru. Selain 

itu Kay juga sangat peduli dengan tanggung jawabnya, 

serta selalu merespon paling cepat di grup. Kay juga sangat 

membantu dalam hal designbirthday anggota BPM. Saya 

sangat bersyukur dapat anggota keluarga seperti Kay ☺. 

 

  Terimakasih Banyak yaa Kay atas semua kontribusi Kay ☺. Semoga Kay tetap terus 

semangaattt sampai periode depan dan menularkannya ke anggota BPM yang lain! Titip 

baspim ya Kay.Glad to have you as Baspim family! 

 

 

10. Naufal Ihsan 

  Hai Nopal! Hackernya BPM. Nopal ini orangnya 

ngeselin, tukang gocek anak orang. Bilangnya di 

sekret padahal lagi ga di sekret, ngajak orang kumpul 

padahal dia sendiri gabisa dateng, dan masih banyak 

ulah dia lainnya. Tapi dibalik keisengan dia, Nopal ini 

orangnya peduli (yaiyalahkan ketua BPM masa ga 

peduli wkwkwk). Di Baspim, Nopal bertanggung 

jawab untuk website dan media Line. Nopal juga yang 

sering nge-back up balesin DM InstagramBPM dan 

menjadi narahubung untuk kegiatan studi banding, 

hehemaapyaa pal. Prinsip dia selagi ada duit, BPM aman.  

 

  Terimakasih banyak Nopal atas semua kontribusi dan kerja keras Nopal untuk Baspim. 

Semoga website yang telah Nopal buat untuk BPM bisa terus dipakai dan dikembangkan 

untuk periode BPM seterusnya, aamiin.Maaf yaa pal kalo saya sebagai ketua Baspim 

belum maksimal kinerjanya. Oh iya, kurang-kuranginbucinnyawkwkwwk.Glad to have 

you as Baspim family! 
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11. RohadatulAisy 

  Hai Aisy! Abang-abangan BPM wkwkw. Aisy ini 

orangnya ‘racun’ (dalam istilah beauty vloggerwkwk). 

Kalau udah ngobrol samaAisy pasti segala hal 

diomongin.Partner se TJ ku, sekelas, se rumpi, dan se 

se lainnya. Orangnya rajin, pedulian, dan rada galak 

wkwk. Sebagai salah satu anak 16 di Baspim ini, Aisy 

sangat membantu saya untuk merangkul adek-

adekbaspimnya.  

 

  Makasih banyak Aisy atas segala kontribusi Aisy di 

Baspim☺. Maaf yaaisy kalo saya masih belum 

maksimal menjadi ketua Baspim dan sering ngerepotinAisy. Semoga Aisy lancar 

skripsiannya dan sukses seterusnya, aamiin.Glad to have you as Baspim family! 

 

12. Suci Amalia 

  Hai Suci! Suci ini ternyata teman SD nya Queen 

wkwkw. Kalo di Baspim Suci sering deketnyasama 

Salam. Alhamdulillah Suci sekarang udah jago 

photoshopnya dan alhasil jadi dipercayakan untuk 

mengedit-edit design Baspim dan agenda kerja BPM. 

Dibalik sifatnya yang kalem, Suci ini baik banget dan 

peduli. Dia kerap kali menanyakan saya terkait 

pekerjaan Baspim yang bisa ia bantu kerjakan. Suci 

juga merupakan anggota Baspim yang rajin dateng di 

setiap agenda-agenda BPM, daebak! 

 

  Makasih banyak yaa Suci atas segala kontribusi dan kerja keras Suci. Semoga Suci bisa 

tetap menjadi Suci wkwkwk. Sukses terus yaa ciii baik dalam kuliah atau setelah lulus 

nanti. Maaf yaaCi kalo saya belum bisa menjadi ketua yang baik. Jangan lupakan keluarga 

kecil ini yaa.Glad to have you as Baspim family! 
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13. TalisyaAlvini 

  Hai Vini!Vini ini orangnya ceria dan salah satu yang 

sering jailin Queen wkwkw.Viniini orangnya asik dan 

seru kalau diajak ngobrol. Di BaspimVini aktif dalam 

membantu agenda kerja dan merupakan salah satu 

yang sering dateng ke agenda BPM. Walapun 

beberapa saat di akhir periode ini Vini sudah mulai 

menghilang, tidak terlalu sering lagi muncul di grup, 

tetapi Vini sempatkan untuk memberikan kabar jika 

tidak bisa datang.  

 

  Terimakasih banyak ya Vini atas segala kontribusi yang telah Viniberikan ☺. Maaf kalau 

saya belum bisa menjadi sosok ketua seperti yang Viniharapkan. Semoga Vini sukses 

selalu, jangan lupakan keluarga kecil ini ya Vin. Glad to have you as Baspim family! 
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C.  Pelaksanaan Agenda Kerja 

1. Angket Penilaian Proker Lembaga Eksekutif 

Tujuan: Menilai dan mengetahui tingkat keberhasilan serta kepuasan peserta (responden) 

terhadap program kerja yang dilaksanakan BEM FE, BEMP, dan HIMA. 

Adapun program kerja yang diangketkan untuk masing-masing lembaga eksekutif adalah 

sebagai berikut: 

• BEM FE 

1) Dekan Cup 

2) PKMF 

3) WOW 

4) FUC 

5) DESOS 

6) GOOD MORNING 

• BEMP Akuntansi 

1) ACTION 

2) SILABUS 

3) FORAKSI 

4) PKMP 

5) DIVA 

6) KREASI 

7) SEMARAK 

8) Entrepreneur Talk 

• BEMP Ekonomi & Administrasi 

1) DORARISA 

2) PELANGI 

3) SHOPPING 

4) EXTRAORDINARY 

5) EA Sport 

6) EA EKSPRESS 

7) PKMP 

• HIMA Manajemen 

1) SPARTAN 

2) RACER 

3) Talkshow Prestasi 

4) ENTREPEDIA 

5) PKMP 

Secara keseluruhan pembagian angket program kerja (proker) berjalan dengan lancar, 

walaupun ada beberapa proker yang tidak jadi diangketkan dan diganti dengan proker 

lainnya. Contoh proker yang tidak jadi diangketkan adalah Management Event (ME) yang 

diselenggarakan oleh HIMA Manajemen.  
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Tahun ini saya memilih untuk tidak men-angketkan ME karena ME sendiri terdiri dari 

rangkaian acara dengan peserta yang berbeda-beda. Hal yang dipertimbangkan adalah 

sulitnya menjangkau peserta acara sebagai responden, pertanyaan angket yang tidak bisa 

disamakan untuk tiap acara, serta jika dilakukan maka hasilnya penilaian akhir yang hanya 

berupa general (tidak mencakup rincian per acaranya). 

Alhamdulillah untuk proker yang lain berhasil di angketkan. Beberapa proker menggunakan 

media kertas seperti proker PKMF, PKMP, SILABUS, DIVA, DORARISA, SHOPPING, 

PELANGI, dan RACER. Proker lainnya menggunakan media online yaitu Google Form. 

 

2. Dialog CivitasAkademika 

 

Dialog Citivitas Akademika atau yang biasa disingkat DCA, merupakan agenda kerja aliansi 

yang bekerja sama dengan BEM FE. Tujuan diadakannya agenda ini adalah untuk menyerap 

aspirasi seluruh masyarakat FE UNJ terkait permasalahan yang ada seperti sarana&prasana, 

dan evaluasi kinerja Fakultas Ekonomi. 

DCA dilaksanakan hari Jumat tanggal 22 November 2019, jam 16.30 WIB sampai dengan 

18.00 WIB bertempat di gedung N ruang 104-105. BPM FE bertugas untuk membantu 

penyebaran angket, mengolah angket, dan memaparkan hasil angket saat DCA berlangsung 

di depan mahasiswa FE dan dekanat. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, pada 

presentasi DCA tahun ini kami paparkan grafik trend atau perbandingan skor dari 3 tahun 

sebelumnya. Hal ini digunakan untuk melihat perkembangan hal yang dievaluasi, apakah 

terjadi penurunan atau peningkatan. Hal tersebut mendapat respon yang sangat baik dari para 

dekanat. Semoga di tahun depan dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi dari segi 

penyebaran angketnya. 
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3. Studi Banding

 

Studi banding merupakan agenda kerja yang wajib ada tiap tahunnya. Agenda ini bertujuan 

untuk dapat saling bertukar pikiran dan mengoptimalkan informasi guna memperlancar roda 

organisasi serta mempererat tali silaturahmi antar organisasi legislatif baik di dalam UNJ 

mau pun luar UNJ. 

Pada periode ini kami melakukan studi banding dengan MPM FEB UPN Veteran Jakarta di 

tanggal 18 April 2019 dan dengan BPM Fakultas Psikologi UNJ tanggal 21 November 2019. 

Adapun susunan acara studi banding adalah sebagai berikut: 

1) Pembukaan 

2) Perkenalan anggota tiap organisasi 

3) Presentasi terkait masing-masing lembaga 

4) Diskusi dan tanya jawab 

5) FGD (forum group discussion) per badan 

6) Foto bersama 

Secara keseluruhan, studi banding berjalan dengan lancar. Pada studi banding yang pertama, 

kami berkoordinasi dengan gedung R Fakultas Ekonomi sehingga mendapatkan plakat dan 

konsumsi. Untuk studi banding yang ke dua karena lingkupnya kecil, kami mengurus 

semuanya sendiri mulai dari frame penghargaan, konsumsi, hingga ruangan. 

Evaluasi dari agenda kerja ini adalah tidak berjalannya kepanitiaan yang sudah dibentuk. 

Segala sesuatunya diurus oleh ketua badan, ketua BPM, dan bantuan dari beberapa anggota 

Baspim. Semoga di periode depan terdapat kepanitiaan untuk agenda kerja studi banding 

agar segala sesuatu yang diperlukan dapat diurus dengan baik. 
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4. BPM’s Media 

 

BPM’s Media merupakan wadah untuk menyebarkan informasi-informasi terkait kegiatan 

yang dilakukan oleh BPM FE UNJ ataupun informasi lainnya terkait Fakultas Ekonomi. 

Dalam satu periode ini, Alhamdulillah semua kegiatan dan informasi dapat dipublikasikan 

dengan baik walaupun beberapa informasi agak telat dipublikasikan. Di akhir-akhir periode, 

dikarenakan yang bisa menggunakan photoshop hanya 2-3 orang dan sibuk dengan kegiatan 

perkuliahan, akhirnya publikasi peringatan hari-hari tertentu beberapa terlewatkan.  

Tahun ini kami launching Line dan website BPM yang baru. Media Line sempat tidak 

digunakan selama beberapa periode di BPM, padahal Line merupakan salah satu media yang 

efektif untuk menyebarkan informasi. Oleh karena itu tahun ini dibuat akun baru Line BPM 

karena akun yang lama sudah tidak bisa dipakai. Selanjutnya dalam website dipublikasikan 

PO dan ADRT sehingga memudahkan anggota BPM ataupun lembaga eksekutif FE untuk 

mengakses dan membacanya, tidak perlu repot mencari-cari di Google Drive.Harapannya  di 

tahun depan kedua media ini dapat terus digunakan dan dikembangkan.  

 

5. Birthday Design 

Birthday Design merupakan design yang dibuat untuk setiap 

anak BPM yang sedang ulang tahun kemudian di 

publikasikan di grup dan Instagram BPM FE.  Di awal 

kepengurusan dibuat pengingat di grup Line Baspim untuk 

setiap tanggal ulang tahun sehingga tidak lupa dan 

terlewatkan. Terdapat beberapa anggota BPM yang terlewat 

tidak diucapkan dikarenakan tidak tahu tanggal ulang 

tahunnya. Sebaiknya ditahun depan berkoordinasi dengan 

panitia PEMILU untuk meminta berkas/biodata setiap anak 

BPM karena BURT baru membuatkan database tidak di awal 

kepengurusan. 

 

 

6. Angket Penilaian Kinerja Lembaga Eksekutif 
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Angket penilaian kinerja lembaga eksekutif awalnya direncanakan diadakan dua kali dalam 

setahun, tetapi realisasinya hanya sekali yaitu di akhir periode. Alasan tidak dibuatnya 

penilaian kinerja lembaga eksekutif di tengah periode dikarenakan hampir berbarengan 

dengan Pleno 1 dan belum terlalu banyak program kerja yang dilakukan oleh lembaga 

eksekutif.  

Sampai dengan dibuatnya LPJ ini, angket kinerja lembaga eksekutif sedang dalam tahap 

penyebaran. Kendalanya lagi-lagi yaitu susahnya mengajak mahasiswa FE untuk mengisi 

angket tersebut. Semoga di tahun depan Baspim memiliki solusi untuk mengatasi hal tersebut 

yang selalu terulang di tiap tahunnya. 

 

D.  Faktor Pendukung Dan Penghambat 

Selama berjalannyaBaspim di periode ini, terdapat beberapa hal yang mendukung serta 

menghambat/ yang menjadi kendala dalam menjalankan setiap agenda kerja. 

Faktor Pendukung: 

1) Kehendak Allah SWT 

2) Kerja sama yang baik dengan lembaga eksekutif dan dekanat FE 

3) Kontribusi dan kerja sama dari anggota Baspim 

4) Dana yang mencukupi alhamdulillah 

5) Teknologi 

Faktor Penghambat: 

1) Komunikasi yang masih harus diperbaiki 

2) Kesibukan setiap anggota Baspim 

3) Kurang adanya file/contoh angket atau presentasi yang memadai dari tahun lalu 

4) Keahlian dalam design grafis yang belum dimiliki oleh banyak anggota 

5) Kurang efektifnya penanggung jawab yang telah ditetapkan 

 

E.  Rekomendasi 

1. Memisahkan Badan Aspirasi dan Media karena dinilai kinerjanya tidak efektif jika 

digabungkan. 

2. Anggota yang dipercayakan menjadi penanggung jawab harus lebih aktif lagi dan 

menjalankan tanggung jawab tersebut. 

3. SOP Angket diperbaharui lagi karena di tahun ini terdapat perubahan skala kuesioner 

angket agar lebih akurat menggambarkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. 

4. Lebih memperjelas pembagian job descbaspim dan eksekutif saat menjalankan agenda 

kerja/proker aliansi sehingga tidak terjadi lagi miskomunikasi dan tugas yang 

dilimpahkan ke Baspim. 

5. Kaji dan jalankan program Reses, berikan pengetahuan lebih kepada anggota Baspim 

mengenai sistem reses yang dilakukan lembaga legislatif pemerintahan. 

6. Memperjelas sistem pembagian angket untuk program kerja yang bersifat rangkaian 

kegiatan seperti Management Event agar tidak bias dan dapat mencapai tujuan dari 

dibagikannya angket tersebut. 
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7. Anggota Baspim lebih aktif lagi dalam pembagian angket dan menjaring aspirasi serta 

mengajak anggota BPM lainnya untuk turut serta membagikan angket, karena semua 

anggota BPM memiliki fungsi yang sama yaitu aspirasi. 

8. Bekerjasama dengan lembaga eksekutif yang menjalankan acara ketika penyebaran 

angket, minta waktu diakhir untuk menampilkan link angket terutama untuk program 

kerja yang bersifat seminar/talkshow/workshop sehingga penyebaran angket lebih 

mudah. 

9. Adakan pelatihan design untuk semua anggota media sehingga pengerjaan tugas media 

tidak dilimpahkan/dikerjakan oleh hanya beberapa orang saja. 

10. Adakan juga pelatihan design untuk anggota BPM selain Media sehingga memudahkan 

tugas HPD saat menjalankan Agenda Kerja BPM. 

11. Lebih memaksimalkan lagi penggunaan website BPM dan Line yang telah ada.Publikasi 

jangan hanya sebatas via Instagram. 

12. Perluas jaringan lewat studi banding dengan badan legislatif di kampus lain. Kalau bisa 

BPM FE UNJ yang pergi ke kampus luar agar mendapatkan suasana, pengalaman, dan 

ilmu baru. 

 

F.  Penutup 

 Alhamdulillahirabbilalamin, satu periode ini telah kita lalui. Ternyata waktu satu periode ini 

tak cukup untuk merealisasikan segala ide cemerlang yang telah direncanakan. Dapat kita ambil 

pelajaran bahwa dalam menggapai kesuksesan dibutuhkan waktu yang tidak singkat. Sekali lagi 

saya ucapkan terimakasih kepada keluarga kecil ini yang dapat bertahan dan menjalankan 

tugasnya hingga akhir periode. Semoga segala kerja keras dan kebaikan yang telah kalian 

berikan mendapatkan imbalan di kemudian hari dan menjadi bekal untuk perjalanan sukses 

kalian, aamiin.  

 Sekian laporan pertanggungjawaban Badan Aspirasi dan Media. Mohon maaf sebesar-

besarnya apabila selama saya menjadi ketua Baspim terdapat kesalahan kata dan perilaku baik 

yang disengaja mau pun tidak, saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. 

Dengan mengucapkan alhamdulillah maka laporan ini saya tutup dan menandai berakhirnya 

kepengurusan Saya sebagai ketua Badan Aspirasi dan Media di BPM FE UNJ periode 2019.  

WassalamualaikumWarahmatullahiWabarakaatuh 

 

Jakarta, 11 Januari 2020 

       Ketua Badan Aspirasi & Media BPM FE UNJ 2019 

 

 

 

Aina Zatil Aqmar 

NIM. 8215161612 
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LAPORAN KERJA 

BADAN PENGADERAN 

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FE UNJ 2019 

 

A. 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 2019 khususnya Badan Pengaderan. Sehubungan dengan akan segera dilaksanakannya 

Sidang Umum BPM FE UNJ Periode 2019 maka kepengurusan kami di BPM FE UNJ 2019 akan 

berakhir. Telah banyak pengalaman dan tantangan yang kami lalui selama hamper satu tahun 

kepengurusan ini. 

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

banyaknya kepada 12 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 2019. Semoga 

semua usaha dan kontribusi kita  disini menjadi lading 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. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih. Badan Pengaderan BPM FE UNJ, 

Pamit. 

 

B. Dinamika Kepengurusan 

       Badan Pengaderan BPM FE UNJ, merupakan Badan yang bertanggungjawab atas 

keutuhan Sumber Daya Manusia di BPM FE UNJ. Kami bergerak di ranah penjagaan anggota 

BPM FE UNJ. Sejak awal, Badan Pengaderan memiliki 12 anggota yang berasal dari 3 Fraksi 

yang berbeda namun sempat ada pergantian anggota dikarenakan sudah lulus perkuliahan dari 

Universitas Negeri Jakarta yang menjadikan Badan Pengaderan beranggotakan 13 anggota jika 

dihitung secara keseluruhan, yaitu : Fraksi Ekonomi dan Administrasi (Muhammad Tsani 

Farhan, Muhammad Taufik Syaputra, Mentari Shafa Alitiani), Fraksi Akuntansi (Rifda Adila, 

Muhammad Ridwanullah, Muhammad Azka Abdurrahman, Saudah, Febiana Nurfitria, Aulia 

Imara), dan Fraksi Manajemen (Tommy Ariabima, Annastasya Berliana Dinda, Akbar Dwi 

Putra, Febrillian Sajariadi Ashari). 

       Setelah terbentuk anggota, masa selanjutnya kami bertemu untuk pertama kalinya dan 

melakukan musyawarah untuk menentukan ketua Badan Pengaderan, dan innalillahi wa 

innalilahi rajiun, Saya terpilih menjadi ketua Badan Pengaderan BPM FE UNJ . Namun ini 
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juga menjadi sebuah kehormatan dan tantangan dapat bekerja sama dengan orang – orang luar 

biasa di Badan Pengaderan BPM FE UNJ, maka Izinkan Saya menuliskan dinamika personal 

untuk para punggawa hebat Saya di Badan Pengaderan. 

a. Muhammad Tsani Farhan 

 

Farhan bagi saya adalah seorang sosok yang kalem, rajin, dan juga semangat. Selalu 

berusaha amanah untuk segala sesuatu yang diberikan kepadanya. Selalu sabar terhadap 

ketua yang kebanyakan kurangnya ini dan tetap menjadi salah satu anak buah saya yang 

patuh. Terima kasih untuk bantuannya selama ini ya Farhan, tetap semangat dan sukses! ☺. 

 

b. Muhammad Taufik Syahputra 

 

Taufik! Opik ! OM OPIK! Itu panggila yang biasa saya panggil terhadap dia, meskipun 

berasal dari fraksi yang berbeda saya merasa sangat dekat dengan Taufik. Dia sosok yang 

sangat penyabar bagi saya, karena dia sering di ceng-in sama Aina  tetapi tetap sabar dan 

tidak pernah baper sama sekali, saya salut dengan dia. Banyak pengalaman dan pelajaran 

yang diberikan oleh Taufik selama 2 periode kepengurusan di Badan Pengaderan bersama 

saya. Terima kasih Taufik untuk bantuannya selama ini, sukses terus bro ! 
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c. Mentari Shafa Alitiani 

 

Mentari, biasa dipanggil Memen. Dia adalah sosok yang serba bisa, selalu berusaha untuk 

amanah dalam menyelesaikan apapun, pintar, alim, baik, aduh banyak deh kebaikan kalau 

sudah bahas tentang Memen mah. Maaf ya men dapet ketua kaya gini kerjaannya nyusahin 

kamu mulu emang , Terima kasih sudah berusaha melakukan segala sesuatu yang terbaik 

demi BPM FE UNJ dan juga demi Badan Pengaderan kita. Semoga bisa menjadi 

pengalaman yang berharga ya Men, sukses selalu !!!. 

 

d. Rifda Adila 

 

Neng Rifda, sosok yang lucu menggemaskan apalagi suaranya kalo marah AHAHAHA. 

Terima kasih ya Rif sudah sabar menemani saya selama periode ke 2 kita ini di BPM dan 

di Badan Pengaderan, terima kasih juga untuk segala kontribusi kamu selama ini, semoga 

dari sekian banyak gebetan yang deketin ada yang jadi pacar 1 deh ya! :p. Maaf kalo 

selama jadi ketua bagi kamu kebanyakan kurangnya dari pada benernya hehehe. Semoga 

sukses kedepannya Rif ☺. 
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e. Muhammad Ridwanullah 

 

Om Ridwan bisa disebut-sebut sebagai salah satu Sultan yang ada di BPM apalagi, karena 

kelewat Royal orangnya . Salah satu sobat TOXIC AMBYAR hadehhh, kalo lagi kumpul 

ga ada dia kayaknya ada yang kurang gituuu, ga ada yg toxic kan jd sepi ya HAHAHA. 

Terima kasih banyak wan udah mau berkontribusi di BPM terutama di Badan Pengaderan. 

Semoga kedepannya kita masih bisa nongki-nongki sambil ngevape bareng bro, sukses 

terus semoga makin banyak duitnya om sultan!!! 

 

f. Muhammad Azka Abdurrahman 

 

Azka salah satu lelaki tamvan di Badan Pengaderan BPM, kenapa bisa begitu ?gimana 

engga, gebetan doi banyak bat dimana-mana~. Selalu penurut dan bekerja keras demi 

Badan Pengaderan dan BPM FE UNJ, terima kasih banyak Azka sudah membantu saya di 

Badan Pengaderan selama ini, maaf kalau saya kebanyakan salah selama menjabat sebagai 

ketua. Makasih banyak ka, sukses terus semoga kedepannya ga jadi buaya darat 

HAHAHA. 
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g. Saudah  

 

Saudah adalah sosok seorang wanita cantik, alim, kalem, penyabar, apalagi ya banyak deh 

pokoknya wkwkwk. Terima kasih saudah sudah membantu saya sebagai di BPM selama 

ini terutama di Badan Pengaderan. Maaf ya sebelum bisa memberikan yang terbaik sebagai 

ketua Badan Pengaderan Saudah keburu lulus duluan, Semoga sukses terus ya Sau! 

Semoga pengalaman di Badan Pengaderan ini menjadi cerita indah tentang organisasi 

kampus terakhir sebelum kelulusan ☺. 

 

h. Febiana Nurfitria 

 

Febi yang kiri ya genkk 

Febi adalah seorang sosok junior yang sangat-sangat sabar terhadap ketua badannya yang 

toxic dan ambyar ini. Maaf ya feb sering ngeledekin kamu kalo kita ketemu, makasih 

banyak sudah mau nurutin ketua yang toxic ini ya feb, maaf kebanyakan salahnya saat 

menjadi pemimpin di Badan Pengaderan . Sukses selalu Febiii!!!! Semoga ga terus-

terusan di PHPin cowo ya HAHAHA. 
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i. Aulia Imara 

 

Aulia adalah junior yang menggantikan Saudah setelah kelulusannya dari Universitas 

Negeri Jakarta. Dia adalah seorang wanita cantik dan manis yang pemalu di BPM hehehe, 

mungkin karena belum terlalu lama berada disini masih jaim belum keluar sifat aslinya 

HAHAHA. Terima kasih Aul sudah menyempatkan waktunya untuk membantu saya di 

Badan Pengaderan, Maaf mendapat sesosok ketua yang ga ada ideal – idealnya. Semoga 

sukses kedepannya, jangan kapok organisasi ya ! 

 

j. Annastasya Berliana Dinda 

 

Nanas yang kanan ya gaes 

Nanas adalah sesosok wanita yang membuat saya kagum, sudah cantik, rajin, pintar dalam 

akademik, pintar juga cari cuan pula HAHAHA, doi punya bisnis sendiri loh dan itu 

berjalan yang membuat saya kagum, dia bisa membagi waktu antara organisasi-kuliah-

bisnis. Pokoknya manteb deh, terima kasih ya Nas sudah meluangkan waktunya di Badan 

Pengaderan ini, maaf kalo saya kebanyakan nyusahin selama jadi ketua kamu, sukses terus, 

semoga impian bsia beli mobil dan rumah sendiri di umur 20an terwujud! 
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k. Akbar Dwi Putra 

 

Akbar, biasanya disapa Gondes. Dia adalah seorang barista Kopi yang gapernah bawain 

kopi samsek pas kumpul huuu, dia juga salah satu sobat Toxic yang menjabat sebagai 

Ketua Fraksi Manajemen di BPM FE UNJ, kalo ga ada dia pas kumpul kayaknya ada aja 

yang kurang, tanpa dia Badan Pengaderan mungkin ga setoxic sekarang  wkwkwk. 

Terima kasih Des sudah menyempatkan waktunya di BPM, Semoga sukses di organisasi 

yang nanti akan dijalankan ! 

 

l. Febrillian Sajariadi Ashari 

 

Febrillian, biasa disapa Boy, saya ga ngerti ngapa nama panggilan ini anak jauh banget 

sama namanya . Dia, Gondes dan Ridwan itu satu paket, Paket toxicnya baper wkwkwk. 

Doi itu juragan perumahan loh, kalo kalian ada yg mau beli-beli rumah monggo di cari mas 

boy ini. Terima kasih boy sudah membantu saya di Badan Pengaderan selama ini, Sukses 

selalu kedepannya bro! 

 

C. Pelaksanaan Agenda Kerja 

1. Family Gathering dan Pembekalan 

a. Deskripsi Agenda 

Family Gathering atau biasa disebut FamGath adalah kegiatan perkenalan antar 

anggota 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 
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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 agenda kerja Family 

Gathering dan Pembekalan adalah untuk mempererat kebersamaan, menjaga 

keharmonisan antar anggota, melatih anggota baru agar siap untuk ikut berperan aktif 

dalam agenda kerja BPM FE UNJ. 

c. Pelaksanaan 

Pembekalan dilaksanakan pada tanggal 16-17 Februari 2019, bertempat di Puncak, 

Bogor. Agenda pembekalan terlaksana dengan baik dimulai dari materi, games, dan juga 

perkenalan antar anggota bpm periode 2019. 

Upgrading 1 dilaksanakan ada tanggal 27 Juli 2019, bertempat di Monumen Nasional, 

Jakarta. Agenda Upgrading 1 terlaksana dengan baik, karena kita memfokuskan untuk 

mempererat hubungan antar anggota kita melakukan banyak games-games pada saat 

agenda tersebut. 

Upgrading 2 dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2019, bertempat di Kebun 

Binatang Ragunan. Agenda Upgrading 2 juga terlaksana dengan baik, agenda ini 

diadakan oleh bamus dalam rangka untuk evaluasi diri dan mempererat hubungan di 

penghujung masa kepengurusan BPM FE UNJ. 

d. Evaluasi  

Dalam Menjalankan agenda kerja Family Gathering dan Pembekalan, kami dari 

Badan Pengaderan memiliki beberapa hal yang harus dievaluasi, antara lain: 

➢ Rundown tidak terlaksana tepat waktu karena panitia acara kurang tegas terhadap 

anggota. 

➢ Masing-masing anggota masih agak canggung untuk saling mengenal. 

➢ Tidak semua anggota hadir. 

e. Usulan 

➢ Panitia, khususnya sie. Acara lebih tegas terhadap anggota BPM FE UNJ untuk 

membantu menyukseskan jalannya acara. 

➢ Bagi anggota baru diharapkan tidak terlalu malu dan lebih aktif saat acara 

berlangsung. 

➢ Pertimbangan biaya, waktu dan lokasi agar lebih matang sehingga jika 

memungkinkan seluruh anggota BPM FE UNJ dapat hadir. 
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f. Dokumentasi 

Pembekalan BPM FE UNJ 

Pembekalan BPM FE UNJ 

Upgrading 1 BPM FE UNJ 

 

Upgrading 1 BPM FE UNJ 
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Upgrading 2 BPM FE UNJ 

 

2. Pelatihan Legislatif Mahasiswa FE UNJ (PLMFE) 

a. Deskripsi Agenda 

Pelatihan Legislatif Mahasiswa Fakultas Ekonomi atau biasa disebut PLMFE adalah 

salah satu bentuk pengaderan BPM FE UNJ di tingkat Fakultas. Suatu wadah berupa 

pelatihan seputar kelegislatifan bagi mahasiswa di tingkat fakultas 

b. Tujuan  

Badan Pengaderan memiliki tujuan dalam merealisasikan agenda kerja PLMFE 

adalah untuk mengembangkan dan menanamkan nilai keterampilan mahasiswa dalam 

segi legislatif, kaderisasi, dan softskill. 

c. Pelaksanaan 

Pra PKLMFE dilaksanakan pada tanggal 4 Mei 2019 dan Pas PLMFE Dilaksanakan 

pada tanggal 11-12 Mei 2019. PLMFE dilaksanakan seperti pada umumnya yaitu 

kegiatan pelatihan. Tema PLMFE 2019 “Be a Great Legislator”. Tema tersebut memiliki 

makna, dengan diadakannya PLMFE bisa membentuk jiwa seorang legislator yang baik 

dan matang utuk masa depan. Peserta yang telah melakukan registrasi sebanyak 49 

Orang. Agenda PLMFE terlaksana dengan baik denganq Konsep materi yang dirancang 
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dan dilaksanakan adalah penyampaian materi, simulasi, dan post test saat materi telah 

selesai disampaikan oleh Pemateri.  

d. Evaluasi  

Dalam Menjalankan agenda kerja PLMFE, kami dari Badan Pengaderan memiliki 

beberapa hal yang harus dievaluasi, antara lain: 

➢ Rundown tidak terlaksana tepat waktu karena panitia acara kurang tegas terhadap 

peserta. 

➢ Tidak semua peserta yang mendaftar hadir mengikuti acara. 

➢ Tidak semua peserta mengerjakan tugas yang sudah diberikan. 

e. Usulan 

➢ Lakukan simulasi supaya peserta tidak mengantuk, karena peserta lebih menyukai 

simulasi dari pada mendengarkan materi saja. 

➢ Panitia lebih tegas terhadap waktu pelaksanaan agenda terhadap peserta 

f. Dokumentasi 

 

 

Penyerahan sertifikat pembicara PLMFE 

 

Penjelasan materi PLMFE 
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Foto bersama anggota BPM FE UNJ 

 

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

a.  Deskripsi Agenda 

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, acar 

dapat membantu menyukseskan acara sesuai harapan. Kegiatan buka puasa bersama yang 

dimiliki BPM FE bernama “Bubarin BPM FE” 

b. Tujuan  

Badan Pengaderan memiliki tujuan dalam merealisasikan agenda kerja Bubarin BPM 

FE, antara lain : 

➢ Untuk mempererat tali silaturahmi antar sesame anggota dan alumni BPM FE UNJ. 

➢ Mengenalkan, menanamkan dan menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama. 

c. Pelaksanaan 

Pelaksanaan agenda kerja Bubarin terlaksana pada tanggal 17 Mei 2019, bertempat di 

RPTRA Beringin, Rawamangun. Bubarin ini memiliki Tema yang bernama SUTRA 

(Silaturahmi Menjalin Keakraban). Agenda Bubarin terlaksana dengan baik dan diikuti 

dengan antusias oleh anggota BPM FE UNJ dan juga Alumni anggota BPM FE UNJ, 

diharapkan dengan terlaksananya agenda ini, silaturahmi antar anggota BPM FE maupun 

dengan alumni BPM FE akan menjadi lebih baik, sehingga menjadi lebih mengenal dan 

lebih akrab. 

d. Evaluasi  

Dalam Menjalankan agenda kerja Bubarin, kami dari Badan Pengaderan memiliki 

beberapa hal yang harus dievaluasi, antara lain: 

➢ Rundown tidak terlaksana tepat waktu karena peserta banyak yang datang terlambat 

dikarenakan beberapa hal, antara lain dikarenakan lokasi yang kurang diketahui. 

➢ Tidak semua peserta yang mendaftar hadir mengikuti acara, dikarenakan masalah 

keuangan atau memiliki kegiatan lainnya. 
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e. Usulan 

➢ Lokasi diusahakan dapat menunjang segala hal, baik itu dari segi kebutuhan acara dan 

kepentingan acara dan lokasi yang lebih mudah untuk diakses kendaraan umum. 

➢ Lebih mematangkan konsep acara, Panitia lebih tegas terhadap peserta Bubarin agar 

acara lebih sukses lagi. 

f. Dokumentasi 

 

Foto bersama anggota BPM FE UNJ 

 

Foto bersama anggota dan alumni BPM FE UNJ 

 

4. Baper Menyapa (Non Agenda Kerja) 

a. Deskripsi Agenda 

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 badanBPM FE UNJ dan disebarkan oleh PJ Baper Menyapa. 

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. 
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c. Evaluasi  

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 dilakukan secara teratur setiap minggunya. 

e. Dokumentasi 

 

 

5. Satu Jam Lebih Dekat atau SJLD 

a. Deskripsi Agenda 

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. Evaluasi  

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

memiliki beberapa kendala, antara lain: 
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1. Penanggung jawab dan anggota Badan Pengaderan melupakan jadwal SJLD. 

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. 

 

6. Rapot Kader 

a. Deskripsi Agenda 

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 2019 berusaha mengetahui apakah anggota di BPM FE UNJ 2019 telah 

bekerja sesuai yang dibutuhkan, berkontribusi sesuai dengan yang diharapkan, dan tujuan 

akhirnya apakah anggota tersebut pantas dihargai sebagai anggota terbaik dalam periode 

2019 ini. 

b. Tujuan  

Badan Pengaderan memiliki tujuan dalam merealisasikan untuk agenda kerja Rapot 

Kader antara lain: 

1. Mengetahui apakah anggota BPM FE UNJ 2019 telah bekerja dengan baik atau 

kurang baik. 
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2. Mengetahui keaktifan dari anggota BPM FE UNJ 2019 selama periode 

berlangsung. 

3. Mengetahui anggota yang pantas mendapatkan penghargaan menjadi anggota 

terbaik BPM FE UNJ 2019. 

c. Evaluasi  

.  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. 

oleh tiap anggota membuat agenda menjadi tidak berjalan. 

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. 

 

7. Legislator of The Month 

a. Deskripsi Agenda 

Legislator of The Month merupakan salah satu agenda baru yang diciptakan oleh 

Badan Pengaderan BPM FE 2019. Suatu wadah berupa hasil yang dicapai selama masa 

kepengurusan dan bahan evaluasi anggota BPM FE UNJ, namun penilaian ini dilakukan 

setiap bulan. Legislator of The Month agak mirip dengan Rapot Kader, namun penilaian 

ini dilakukan oleh anggota Badan Pengaderan BPM FE UNJ dengan cara musyawarah 

dengan melakukan survey menggunakan GForm setiap bulannya dan disebarkan kepada 

anggota BPM FE UNJ untuk menentukan anggota laki-laki dan perempuan terbaik setiap 

bulannya. 

Dengan diadakannya Legislator of The Month ini, diharapkan seluruh anggota BPM 

FE UNJ yang telah bekerja keras dalam menjalankan amanahnya dapat merasa dihargai 

dengan adanya reward sebagai anggota terbaik setiap bulannya. 

b. Tujuan  

Badan Pengaderan memiliki tujuan dalam merealisasikan untuk agenda kerja 

Legislator of The Month antara lain: 

1. Mengetahui apakah anggota BPM FE UNJ 2019 telah bekerja dengan baik atau 

kurang baik. 

2. Mengetahui keaktifan dari anggota BPM FE UNJ 2019setiap bulannya. 

3. Mengetahui anggota yang pantas mendapatkan penghargaan dan merasa kerja 

kerasnya dihargai dengan menjadi anggota terbaik BPM FE UNJ 2019. 
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c. Evaluasi  

.  Dalam menjalankan agenda kerja Legislator of The Month, kami dari Badan 

Pengaderan memiliki beberapa kendala, antara lain: 

1. Kurang matangnya konsep untuk penilaian tentang Legislator of The Month. 

2. Tidak semua anggota dapat melihat kerja keras setiap anggota BPM FE UNJ 

sehingga hanya dapat menilai apa yang mereka bisa lihat dan rasakan. 

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 system dan 

konsep yang lebih matang lagi dan pengendalian internal yang baik agar data yang 

diperoleh dalam rangka menilai tersebut menjadi andal dan valid untuk digunakan dalam 

pengambilan keputusan. 

 

8. We Share We Care 

a. Deskripsi Agenda 

We Share We Care juga merupakan salah satu agenda baru Badan Pengaderan BPM 

FE UNJ 2019. We Share We Care merupakan suatu wadah yang diciptakan Badan 

Pengaderan sebagai sarana untuk mengetahui kabar dan kesibukan teman-teman anggota 

BPM FE UNJ agar kita merasa merasa tetap dekat. Anggota BPM FE UNJ juga bisa 

curhat tentang keluh kesah terhadap anggota Badan Pengaderan yang menjadi PJ mereka 

jika mereka ingin. Dengan adanya We Share We Care diharapkan Badan Pengaderan 

BPM FE UNJ dapat lebih dekat dan lebih mengenal terhadap anggota BPM FE UNJ, dan 

agar anggota BPM FE UNJ merasa mereka dipedulikan oleh kita. 

b. Tujuan  

Badan Pengaderan memiliki tujuan dalam merealisasikan untuk agenda kerja We 

Share We Care antara lain: 

1. Mengetahui kabar dan juga kesibukan yang sedang dilakukan oleh anggota BPM 

FE UNJ 2019. 

2. Anggota BPM FE UNJ merasa lebih dipedulikan oleh Organisasi, terutama oleh 

Badan Pengaderan BPM FE UNJ. 

3. Mengetahui keluh kesah yang dimiliki oleh anggota BPM FE UNJ. 

c. Evaluasi  

.  Dalam menjalankan agenda kerja We Share We Care, kami dari Badan 

Pengaderan memiliki beberapa kendala, antara lain: 

1. Kurangnya respon dari anggota BPM FE UNJ terhadap PJ We Share We Care 

mereka. 

2. Tidak semua anggota dapat terbuka terhadap PJ We Share We Care mereka. 

d. Usulan 

Dalam mendekati seseorang, terutama yang belum terlalu dekat dengan kita, meskipun 



 

83 

 

mereka tidak terlalu terbuka teruslah rangkul mereka. Karena dengan cara itu, kita dapat 

mengetahui kabar mereka dan mereka pun pasti akan merasa diri mereka dihargai dan 

diperhatikan selama menjadi anggota BPM FE UNJ. 

 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat 

a. Faktor Pendukung 

➢ Allah SWT 

➢ Terjalinnya komunikasi yang baik antar anggota Badan Pengaderan 

b. Faktor Penghambar 

➢ Masih kurangnya kemampuan saya sebagai Ketua Badan Pengaderan untuk memandu 

mereka semua. 

➢ Kesibukan masing-masing anggota Badan Pengaderan BPM FE UNJ yang terkadang 

membuat mereka tidak bisa melaksanakan amanahnya dengan baik. 

 

E. Rekomendasi 

Rekomendasi untuk Badan Pengaderan BPM FE UNJ periode selanjutnya adalah semoga 

semakin baik. Jangan lupa bahwa tugas utama Badan Pengaderan adalah penjagaan seluruh 

anggota BPM FE UNJ. Matangkanlah konsep-konsep dan cara untuk mengatasi masalah-

masalah terkait dengan agenda kerja Badan Pengaderan. Sebagai Badan Pengaderan, kita harus 

ingat tugas kita itu menjaga anggota BPM FE UNJ kita agar tetap dekat, tetap ambyar!, bebas 

berekspresi seperti apapun tapi “SAY NO TO BAPER”. Jangan mentang-mentang singkatan kita 

BAPER kita malah baperan hahaha, jangan sampai kita sebagai badan yang menjaga anggota 

kita, tetapi kita malah retak karena kebaperan kita dan ego kita masing-masing, kita adalah 

JANTUNG BPM SEBAGAI PENYATU ORGANISASI ! SALAM SOBAT AMBYAR!!!!. 

 

F. Penutup 

Yahhh , ga kerasa ya dari tadi ternyata udah sampe di penutup aja nih. Sejujurnya saya 

masih mau lanjut ada di badan tercinta ini, tapi kalo lanjut saya ga lulus kuliah dong HAHAHA. 

Saya sadar selama kepengurusan saya selama ini yang menjabar sebagai Ketua Badan 

Pengaderan saya lebih banyak salah kepada kalian, saya belum bisa menjadi ketua badan yang 

ideal bagi kalian, saya minta maaf jika saya banyak salah dan segala kekurangan saya selama 

menjabat sebagai Ketua Badan Pengaderan.  

Ambil hal positif yang saya berikan kepada kalian meskipun dikit sih hehehe. Saya 

mengucapkan banyak terima kasih terhadap 12 punggawa terhebat yang sudah saya miliki yang 

telah meluangkan waktu, semangat, dan melakukan semua amanah yang telah diberikan terhadap 

berbagai agenda kerja BPM FE UNJ periode 2019 ini. Akhir kata, sampai jumpa di lain waktu 

dan semangat untuk melanjutkan periode selanjutnya dan semangat untuk kalian yang juga 

memilih jalannya masing-masing. 

 

 

 

 



 

84 

 

Jakarta, 7 Januari 2020 

     Ketua Badan Pengaderan BPM FE UNJ 2019 

 

 

 

     Tommy Ariabima 

NIM. 8215162122 
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LAPORAN KERJA 

BADAN LEGISLASI 

BADAN PERWAKILAN MAHASISWA FE UNJ 2019 

 

 
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 2019 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 
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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 2019. 

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: Akbar M Habibi Nasution 

Sekretaris: Syafira Fikriyyah Hakim 

Bendahara: Tasya Salsabila 

 

Sie. Acara   

Koordinator: Marintan Damayanti Siahaan 

1. Achmad Faisal 

2. Kamilatun Ahsana Yusri 

3. Intan Rizki Arinta Putri 

4. M. Luthfi Akbar 

5. Sri Maharani 

6. Syahla Yulfiantie Hartono 

 

Sie. HPD 

Koordinator HPD: Akbar Dwi Putra 

1. Cindy Natarina 
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2. Faris Al Salam 

3. Febiana Nurfitria 

4. Febrian Ayu Wulansari 

5. Rifda Adilla 

 

Sie. Perkap  

Koordinator: M Ridwanullah 

1. Anastasya Berliana Dunda 

2. Fikri Mubarok 

3. Indra Lesmana 

4. Mentari Shafa Alitiani 

5. Suci Amalia 

 

Sie. Konsumsi  

Koordinator: M Azka Abdurrahman 

1. Novan Yonatan Seilatu 

2. M Tsani Farhan 

3. Talisya Alvini 

4. Cicih Nonia 

5. Frista Aryani Widodo 

6. Dewi Syifa Fauziah 

7. Oktaviani Mukti 

 

i. Realisasi Pelaksanaan 

Agenda Rapat Kerja Bersama berlangsung pada Sabtu, 16 Maret 2019 pukul 07.00 

– 15.30 WIB di Gedung N, ruang 104-105. Acara berjalan dengan lancar dan segala PK 

BEM, Mekanisme Pengawasan, dan SOP mencapai kesepakatan. 

 

j. Kendala 

Adapun kendala yang dialami selama acara: 

- Telatnya koor konsum dalam pembagian tugas konsum 

- Bentroknya jadwal antar staff dalam mengurus perlengkapan dan peralatan 

- Sedikitnya waktu untuk pesiapan menuju RKB 2019 

- Terdapat kesalahan komunikasi antar sie terkait persiapan dan teknis acara 

- Anggota OPMAWA yang ngaret dalam kehadiran 

 

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 
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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 2019. 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 2019. 

Waktu pelaksanaan Sidang Pleno 2 dijadwalkan pada minggu kedua Oktober 2019.  

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. 
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h. Susunan Panitia 

 

Ketua: Marintan Damayanti Siahaan 

Sekertaris: Rifda Adila 

Bendahara: Aulia Imara 

 

Sie. Acara   

Koordinator: Cicih Nonia 

1. Akbar Dwi Putra 

2. Faris Al Salam 

3. Kamilatun Ahsana Yusri 

4. M Azka Abdurrahman 

5. M Luthfi Akbar 

6. Tasya Salsabila 

7. Zefanya Rani Marthen 

 

Sie. Perkap   

Koordinator: Achmad Faisal 

1. Cindy Natarina 

2. Febiana Nurfitria 

3. Fikri Mubarok 

4. M Tsani Farhan 

5. Suci Amalia 

6. Talisya Alvini 

 

Sie. HPD 

Koordinator: Syafira Fikriyyah Hakim 

1. Akbar M Habibi Nasution  

2. Anastasya Berlian Dunda 

3. Febian Ayu Wulansari 

4. Kaysifa Rahma 

5. Novan Yonatan Seilatu 

6. Sri Maharani 

 

Sie. Konsumsi 

Koordinator: Dewi Syifa Fauziah 

1. Frista Aryani Widodo 

2. Indra Lesmana 

3. Intan Rizki Arinta Putri 

4. M Ridwanullah 

5. Oktaviani Mukti 

6. Syahla Yulfiantie Hartono 
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i. Realisasi Pelaksanaan 

Agenda Sidang Pleno 1 berlangsung pada Sabtu, 29 Juni 2019 pukul 08.00 – 11.00 

WIB di Gedung N. Agenda Sidang Pleno 2 berlangsung pada Sabtu, 19 Oktober 2019 

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: 

- Ruangan siding pleno telat dibuka 

- Keterlambatan anggota OPMAWA FE UNJ 

- Keterlambatan beberapa panitia 

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 
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-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 pertama 

Oktober2019.  

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: Novan Yonatan Seilatu 

Sekretaris 1: Intan Rizki Arinta Putri 

Sekretaris 2: Anastasya Berlian Dunda 

Bendahara: Marintan Damayanti Siahaan 

 

Sie. Acara   

Koordinator: Syahla Yulfiantie Hartono 

1. Dewi Syifa Fauziah 

2. M Ridwanullah 

3. Syafira Fikriyyah Hakim 

4. Talisya Alvini 
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Sie. HPD   

Koordinator:  Faris Al Salam 

1. Indra Lesmana 

2. Mentari Shafa A 

3. Muhammad Lutfi Akbar 

4. Suci Amalia 

 

Sie. Perlengkapan 

Koordinator: M Azka Abdurrahman 

1. Akbar Dwi Putra 

2. Febrian Ayu Wulandari 

3. Rifda Adila 

4. Sri Maharani 

 

Sie. Konsumsi   

Koordinator: Tasya Salsabila 

1. Cicih Nonia 

2. Kamilatun Ahsana Y 

3. Achmad Faisal 

4. Oktaviana Mukti 

 

Sie. Dana dan Usaha  

Koordinato: Akbar M Habibi Nasution 

1. Febiana Nurfitria 

2. Frista Aryani Widodo 

3. Cindy Natarina 

4. M Tsani Farhan 

5. Fikri Mubarok 

 

i. Realisasi Pelaksanaan 

Agenda Seminar Legislatif berlangsung pada Rabu, 9 Oktober2019 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 

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 
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l. Dokumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIDANG UMUM dan RAPAT TAHUNAN ANGGOTA- 

a. Analisis Masalah 

Setelah selesai menjalani masa kepengurusan periode 2019, 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. 
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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 kedua Januari2019.  

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: M Luthfi Akbar 

Sekretaris: Kaysifa Rahma 

Bendahara: Febrian Ayu Wulansari 

 

Sie. HPD  

Koordinator: Cindy Natarina 

1. Marintan Damayanti Siahaan 

2. Suci Amalia 

3. Syafira Fikriyyah Hakim 

4. Indra Lesmana 

5. Frista Aryani Widodo 

6. Oktaviani Mukti 

7. Cici 

 

Sie. Perlengkapan  

Koordinator: M Tsani Farhan 

1. Novan Yonatan Seilatu 

2. M Azka Abdurrahman 

3. Tasya Salsabila 

4. Aulia Imara 

5. Mentari Shafa Alitiani 

6. Anastasya Berlian Dunda 
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Sie. Acara   

Koordinator: Febiana Nurfitria 

1. Akbar Dwi Putra 

2. Achmad Faisal 

3. Dewi Syifa Fauziah 

4. Faris Al Salam 

5. Fikri Mubarok 

6. Kamilatun Ahsana Yusri 

 

Sie. Konsumsi   

Koordinator: Zefanya Rani Marthen 

1. M Ridwanullah 

2. Rifda Adila 

3. Syahla Yulfiantie Hartono 

4. Cicih Nonia 

5. Talisya Alvini 

6. Akbar M H Nasution 

7. Intan Rizka A P 

 

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. 
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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 2019 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, 4 April 

2019. PO PKKMB pada Rabu, 3 Juli 2019. PO Pileks dan Pileg pada 25 Oktober 2019. 

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

 

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. 

 

 

3. DINAMIKA PERSONAL 

Bisimillahirahmannirrahim. Teruntuk adik-adik, teman-teman, dan kakak-kakak yang 

penulis anggap sebagai teman seperjuangan di BPM pada peiode ini. Inilah laporan yang akan 

menjadi saksi bahwa Badan Legislasi itu ada, bahwa jiwa dan raga kalian telah bermanfaat, dan 
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bahwa hubungan kita selama ini nyata walaupun hampir semua bilang bahwa Badan Legislasi ini 

seperti rindu ke gebetan alias ada wujudnya tapi gapernah terlihat wkwk apaansi . 

Wahai kawan-kawan seperjuanganku, sebagai mahasiswa angkatan 2017 ataupun 2018, 

kalian harus berbangga bahwa kalian pernah hidup menjadi seorang anggota Badan Legislasi. 

Allah yang akan menjadi saksi segala perbuatan amalan yang telah kalian perbuat. Penulis sadar 

bahwa ilmu yang penulis berikan mungkin belum sepenuhnya bias penulisberi, mungkin penulis 

belum bisa berkontribusi untuk memberikan yang terbaik, dan sangat jauh dari harapan kalian 

untuk seorang pemimpin yang pantas kalian jadikan panutan di Badan Legislasi BPM FE UNJ. 

Penulis hanya bisa memohon maaf atas segala yang telah terjadi, karena penulis tidak punya 

kuasa untuk memperbaiki segala yang telah berlalu itu. Penulis berharap, siapapun kalian yang 

meneruskan amanah tersebut dapat mengambil yang baik dan membuang yang buruk demi 

kebaikan periode berikutnya. 

Wahai kakak-kakaku, sebagai panutanku di BPM FE UNJ, penulis yakin kalian sudah 

penat ataupun lelah menghadapi kehidupan organisasi yang cukup rumit ini. Maafkanlah penulis 

bila selama ini penulis sangat merepotkan kalian. Penulis sadar betul bahwa tanggungan tugas 

semester cukup berat untuk kakak-kakak lalui. Mungkin tugas kakak-kakak menjadi 

terbengkalai, amanah kakak-kakak tidak bisa maksimal, waktu kakak-kakak bersama keluarga 

berkurang dan mungkin membuat IP kakak-kakak turun. Percayalah bahwa ilmu yang telah 

kakak-kakak berikan kepada adik-adik kalian sangatlah bermanfaat bagi mereka kelak. Kalian 

boleh membenci penulis yang mungkin kalian anggap sangat tidak becus, lihai dan banyak sekali 

kekurangannya dalam memegang jabatan Ketua Badan, tapi tolong permohonan penulis 

janganlah kalian sesalkan segala ilmu yang telah kalian berikan kepada adik-adik kalian ketika 

penulis tidak bersama kalian. 

Penulis sadar banyak kekurangan yang ada pada diri penulis. Maafkanlah bila penulis 

belum bisa merangkul dan membuat rumah yang hangat dan nyaman dalam Badan Legislasi 

sebagai keluarga yang harusnya saling menguatkan. Maafkanlah bila penulis sangat lalai bahkan 

tidak samasekali mengingatkan kembali apa saja tugas dan tanggung jawab menjadi seorang 

anggota Badan Legislasi. Maafkanlah bila penulis kurang perhatian dan tidak menanyakan kabar 

kalian secara berkala apalagi pada saat kalian terpuruk yg hanya membutuhkan sekedar salam 

ataupun nasehat dan berbagi keluh kesah. Maafkanlah segala tutur kata maupun perbuatan yang 

penulis lakukan kepada kalian yang sekiranya tidak berkenan di hati kalian ataupun membuat 

kalian tersinggung dan akhirnya menyakiti hati kalian. Penulis hanya bisa memohon maaf 

kepada kalian dan Allah untuk dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya atas segala dosa 

yang telah penulis perbuat.  

Dan disinilah, penulis akan bercerita kembali tentang 11 Anggota Badan Legislasi BPM FE 

UNJ yang membersamai penulis selama Periode 2019 BPM FE UNJ. Berbeda dengan diri 

penulis yang begitu rapuh, tulisan ini akan abadi kalian saksikan kapanpun kalian mau. Semoga 

Allah merberkahi segala langkah kalian berikutnya… Aamin ya rabbal alamin. 
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 PRILLIA AYUSHANDRA 

 

2 tahun di Baleg bareng sama Ka Prilli bikin gue makin percaya kalo ka Prilli adalah 

wanita paling tangguh yang ada di BPM, gue salut banget sama ka Prilli, dimulai dari kinerja 

nya, perhatiannya, ditambah lagi baiknya yang bener-bener mencerminkan sifat keibuan banget. 

Kenapa gue bilang ka Prilli wanita paling tangguh di BPM karena gue ngeliat betapa sabarnya 

dan kompetennya dia ngadepin warga FE yang lagi berseteru di pemira kemarin. Jujur aja kalo 

gue jadi ka Prilli mungkin gue gabakal sanggup dapet caci maki dari orang-orang dan paling yg 

bisa gue lakuin cuma nangis dan ngurung diri di kamar. Pengen rasanya waktu ka Prilli lagi 

terpuruk gue nanyain kabar ka Prilli kaya gimana, pengen rasanya bilang ke ka Prilli ‘sini ka 

cerita sama aku apa yg kaka rasain’ tapi itu semua tertahan gatau kenapa, mungkin gue gengsi 

buat nanya-nanya. Tapi kalo ditanya ngerasain sedih yang ka Prilli rasain ga? Pasti jawaban gue 

IYA. 

Gue ngerasa kalo ka Prilli mungkin udah muak dan bosen sama gue dengan drama yang 

gue lakuin selama di BPM, dengan janji-janji gue yang gabisa gue tepatin, dengan semua tingkah 

laku gue yang minta banget diperhatiin Ka Prilli maafin Kamila yaa kalo Kamila gabisa 

diandelin bahkan gabecus dalam menjalankan amanah di Baleg, maaf yaa kalo Kamila 

kebanyakan omong kosong selama di Baleg. Makasih yaa ka Prilli udah banyak spoilerin 

ilmunya ke Kamila dan udah banyak ngasih pengaruh positif ke Baleg. Semoga ka Prilli selalu 

dilancarkan kuliah dan rezekinya, sehat selalu ka semoga selalu dalam lindungan Allah. Aamiin. 

Semangat skripsiannya ka semoga Allah permudah. Sukses terus yaa kaa<3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 

 

-MUHAMMAD MAULANA- 

 

Inget bgt dulu nama gue sama nama ka nana dijadiin bahan ledekan sama angkatan atas 

jadi ‘Kamila Maulana’ (cara bacanya pake lagu Havana-Camila Cabelo). Gue salut ka sama 

kontribusi lu di BPM tahun ini, lu udah merubah pandangan gue ke lu jadi lebih baik, yaa 

walaupun lu garing abis tapi gue hargain lah ya usaha lu buat ngelawak wkwk 

Ka asli waktu pas gue lagi ngerjain metlit di sekret sendirian dan tiba tiba lu dateng dengan 

muka yang ga nyelo, dan lu cerita kalo lu mau ketemu pihak terkait masalah pemira di FE gue 

merasa prihatin bgt sama lu, gue ngebayangin pusingnya jadi lu sebagai ketua panwaslu, gue 

ngeliat muka lu bener bener lagi banyak beban parah, lagi banyak pikiran parah, dan gue tau lu 

pasti lagi cape dengan tuntutan pemira. Gue sebenenrya ga tega pas liat nama lu dibawa bawa di 

grup FE angkatan gue, pas lu dijelek jelekin di grup gue, gakebayang jadi lu kaya gimana, tapi di 

lain sisi pas gue ngasih ssan chat di grup bamus lu kaya ketawa tawa santai bgt padahal mah gue 

tau kaa lu lagi panik panik ajaib, tulisan aja lu bisa wkwk tapi kenyataannya lu lagi tertekan. 

Gausah ditutupin ka udah ketauan dari raut wajah lu waktu itu.  

Maaf yaa ka disaat lu lagi terpuruk dan lagi down gue gananya kabar lu atau jadi tempat lu 

keluh kesah. Mungkin lu udah males bgt liat omong kosong gue di Baleg dengan segala jani-janji 

gue yang ga gue tepatin. Mungkin lu bilang gue lebay dan banyak drama di BPM tahun ini, maaf 

bgt yaa ka atas apa yg gue lakuin mau ditahun lalu atau ditahun ini. Makasih ka udah banyak 

berkontribusi di BPM, makasih juga ka atas ilmu dan penjelasan dari lu gue ngerti sekarang yang 

ditaro di latar belakang metlit itu apa aja wkwkkw. Sukses terus kuliahnya, asiiikk mahasiswa 

angkatan akhir udah dipadetin sama sidang-sidang nih, semangat ka nyusun skripsinya. Semoga 

dilancarkan dan dipermudah sama Allah dan semoga ka nana selalu dalam lindungan Allah. 

Aamiin 
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-Muhammad Shidiq- 

 

 

 

 

 

 

Menurut gue ka Shidiq itu orang yang udah khatam selu beluk di BPM kaya gimana 

secaraa udah 3 tahun doi di BPM, udah banyak banget dah ilmu yang ka Shidiq dapet dan ilmu 

yang ka Shidiq bagi ke adik-adik nya di BPM, ka Shidiq kalo ngomong kalem bgt, cara 

penyampaian nya juga alus, inget bgt gue pas tahun lalu sempet kecot sama panitia PKKMB EA, 

pas eval ka Shidiq ngejelasin semuanya secara jelas dan tuntas sampe yang tadinya suasana 

hampir mau panas jadi seketika adem berkat ketelatenan ka Shidiq dalam menyampaikan 

pendapat, emas banget deh Ka Shidiq buat BPM 

Bisa dibilang Ka Shidiq seorang penjelajah selama 3 tahun di BPM, di Baspim pernah, di 

Baper pernah dan sekarang ka Shidiq ditempatin di Baleg. Gue merasa sangat berterimakasih bgt 

sama ka Shidiq pas waktu di RKB doi bantuin jawab semua pertanyaan pertanyaan ekse yang 

beh riwehnyaaa gaketolongan. Makasih yaa ka Shidiq berkat ka Shidiq, Kamila banyak belajar di 

BPM. Maaf apabila banyak janji dan perkataan Kamila yang gabisa Kamila tepatin selama 

menjadi pemimpin di Baleg ini, maaf kalo kepemimpinan Kamila gaada bagus bagusnya buat ka 

Shidiq, maaf kalo Kamila gabisa menyatuka Ka Shidiq dan yang lain di Baleg ini. Sukses terus 

yaa ka, semoga diberi kelancaran dalam menyusun skripsinya, semoga urusan ka Shidiq selalu 

diperlancar dan dipermudah sama Allah. Aamiin 

Fun Fact: Udah 2 tahun kepengerusan sama org org yang gue ceritain diatas wkwk panutan bgt 

daaah, udah tau suka dukanya di BPM kaya apa 

 

 

-M Irfan Nasri- 

 

 

Ka Irfan itu org yang paling khatam di ranah eksekutif benernya tapi gapapa yaa ka 

menyelam ke legislatif sekali-kali, ka irfan lucu orangnya, denger-denger banyak bgt niih 

penggemarnya wkwk, gue gatau banyak sih tentang ka irfan soalnya ka irfan jarang bgt muncul 

di BPM, tapi waktu raker sama rkb ka irfan sempetin dateng buat BPM padahal lagi ada agenda 

lain juga. 
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Makasih yaa ka udah nyempetin hadir waktu RKB buat bantuin Kamila jawab pertanyaan 

ekse, maaf mungkin ka Irfan gapernah muncul di BPM karena Kamila gapernah nanyain kabar 

ka Irfan, kesibukan ka Irfan apa dll, maaf belum bisa buat ka Irfan menyatu dengan staff staff 

yang lain. Semangat nyusun skripsinya kaa 3,5 tahun niih ihiy wkwk, sukses terus yaa ka. 

Semoga ka Irfan selalu dalam lindungan Allah. Aamiin  

 

 Marintan Damayanti Siahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ini nih queen nya BPM, orang yang paling ceria, narsis bgt ni org coba kalian semua 

bukain album di grup BPM tiap agenda pasti kebanyakan fotonya dia wkwk sama aja si kaya 

gue. Tapi gue sebel dia kurus bgt gapernah mau makan sekalinya makan, makan pizza doang pas 

abis SL. Marintan kamu termasuk salah satu orang yang buat hari-hari aku berwarna di BPM. 

Masih inget awal kenal Marintan pas pembekalan walaupun doi dateng terlambat tapi ternyata 

orangnya asik juga, cempreng bgt, sikapnya lembut kaya kapas, selalu nanyain kabar, fast respon 

ini si yang gue suka, kalo ketemu suka nyapa ga sombong sama sekali. Terharu waktu Marintan 

bela belain bahas mekpeng di kampus padahal harus pulang ke Serang itu pertama kalinya gue 

yakin kalo Marintan bakal setia di Baleg.Walaupun banyak yg mengolong ngolok Baleg karena 

gue gapernah ngadain kumpul tapi Marintan gapernah ikut-ikutan ngolok ngolok Baleg maupun 

gue. Sayang bgt gue sama lu asli dah 

Banyak bgt kenangan gue sama Marintan di BPM, gue bakalan kangen ntan masa masa kita 

pada nginep di kosannya cinday tiap mau PKKMB, ngetawain lu sama cinday bawa bawa 

kosmos biar kita semua ga kegerahan pas tidur, gaabis pikir juga sama lu yang alarm hpnya udah 

bunyi berkali kali tapi masih kaga bangun bangun saking ngantuknya. Nemenin gue ngobrol 

sama duta unj sampe akhirnya kebongkar rahasia cinta duta unj+dapet follback ig duta unj wkwk 

Marintan yang cantik makasih yaa udah mempercayai aku jadi pemimpin di Baleg, 

makasih yaa gapernah ngolok ngolok aku kaya yang lainnya, makasih udah setia di Baleg. Maaf 

kalo gue gapernah ngajak lu dan yang lainnya ngumpul-ngumpul, maaf kalo gue sangat 

membosankan, maaf kalo ada perkataan maupun perbuatan gue ke lu yang nyakitin hati lu baik  

yang disengaja atau pun yang ga disengaja. Sukses terus yaa Marintan, kita lulus bareng-bareng 

nanti. Semoga semua urusan Marintan dimudahkan dan dilancarkan. Tetep jadi Marintan yang 

periang dan ceria. Luv u<3 
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 Syahla Yulfiantie Hartono 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syahla orang yang hyperaktif, kocak abis, dan demennya ketawa, kalo udah denger cerita 

syahla tentang mbaknya udah deh ngakak mulu, apalagi kalo denger cerita syahla sama ade nya 

wkwk kaya kakak adek goals. 

Gue salut sama kinerja syahla, totalitas bgt, apapun amanah yang dibebankan ke Syahla, 

sama Syahla dibabat abis ampe ke akar akar, sebisa mungkin dia kerjain, kalo bisa perfect se 

perfect mungkin dia lakuin. Pertama kali kenal Syahla waktu di saung pas pemilihan kakom di 

pembekalan, pas gue liat syahla kayanya pendiem bgt eh tapi aslinya mah rombeng abis wkwk 

ditambah denger dia yang cadel gabisa mgomong r. Nginep di kosan cinday bakal jadi kenangan 

gue sama Syahla. Terharu pas Syahla bela belain dateng ke Kajian PO padahal mau udah ada 

jadwal nonton sama temen-temennya. Syahla juga gapernah mengolok ngolok Baleg maupun 

gue karena gapernah ngadain kumpul:”””. Di TIPE Syahla bener bener berjasa banget buat FE, 

kerjaan Syahla selalu rapih dan telaten bgt. Bisa diliat pas Syahla jadi koor acara di SL waah 

semuanya bener bener dikejar bgt sama syahla, berkat syahla SL FE dapet niali positif dimata 

legislatif kampus. Terbaik bgt deh. Hobby nya ngegofood, sama ngegym di GPS tapi kalo abis 

ngegym pasti langsung makan banyak lagi wkwk semacam sia sia sekali ngegymnya 

Teruntuk Syahla terimakasih yaa udah banyak berkontribusi di Baleg maupun di BPM, 

Syahla udah ngasih yang terbaik buat BPM, Syahla udah bela belain sakit demi datlit selesai, 

Syahla rela waktunya tersita karena BPM. Syahla yang cantik terimakasih juga yaa udah milih 

Kamila jadi pemimpin di BPM. Sayang bgt sama Syahla asli deh. Maaf kalo Kamila gapernah 

ngajak Syahla dan yang lain kumpul, maaf kalo Kamila nyebelin ataupun ngebosenin, maaf kalo 

ada perbuatan atau perkataan Kamila yang nyakitin hati Syahla. Sukses terus yaa Syahla 

kuliahnya, nanti kita lulus bareng-bareng. Semoga syahla dipermudah dan dilancarkan semua 

kegiatannya sama Allah. Semoga Syahla selalu dalam lindungan Allah. Aamiin. Luv u<3 
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-NOVAN YONATAN SEILATU- 

 

Master paling produktif di BPM. Gue bangga bgt punya staff kaya Novan yang bener bener 

aktif mau itu dibidang akademik ataupun non akademik. Novan termasuk emas nya BPM. Novan 

org yang paling rame di BPM, kalo udah ada Novan wah udah deh heboh bgt pasti. Gasia sia gue 

mempercayakan Novan sebagai ketua Seminar Legislatif BPM 2019 ini. Sukses parah dan sangat 

naikin nama BPM FE dimata legislatif kampus. Gue sering dateng ke acara dimana Novan 

adalah MC nya atau moderatornya, pas gue liat Novan lagi melakukan perannya didepan semua 

org banyak, terlihat bahwa Novan punya potensi yang bagus dalam dirinya 

Hebat bgt deh novan, walaupun kadang omongannya pedes. Gue terharu waktu lu 

nyempetin dateng kumpul ke pembahasan mekpeng waktu di awal-awal. Pas Novan jadi staff 

PPE juga keren bgt lah kinerja nya, tegas iya, disiplin iya, gasalah Novan ditempatin di PPE. 

Kesibukan Novan menjadikan Novan udah jarang muncul lagi di BPM, tapi gapapa selama 

Novan lagi berjuang buat meraih mimpi-mimpinya gue fine fine aja. 

Terima kasih ya puy, udah mau berbagi kebahagiaan lu di BPM, udah melakukan yang 

tgerbaik buat Baleg dan buat BPM lu adalah LOE terbaik puy. Maaf kalo gue gabisa jadi apa 

yang lu harapin, maaf kalo sekiranya gue pernah buat lu iri sama yang lain karena kita gapermah 

ngumpul, maaf kalo kesannya di Baleg ini gaada apa apanya. Semoga sukses terus yaa puy, bisa 

menjadi contoh yang baik buat org sekitar, semoga dilancarkan dan dipermudah segala urusan lu. 

Semoga selalu dalam lindungan Allah. Aamiin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

105 

 

-FIKRI MUBAROK- 

 

Fikri anak buah ka boy yang punya senyum yang manis (gue seriusan loh fik) tiap liat Fikri 

senyum rasanya kaya bahagiaaa aja gituu, fik tau ga sii lu tuh pernah jadi trending topik di 

kalangan bamus tau wkwkw gara gara lu lucu. Rada pendiem tapi sekalinya ketawa ngakak 

banget, realistis si kalo gue liat 

Ga salah gue milih fikri sbg ketua pleno 1, pleno 1 berjalan dengan lancar fik berkat 

koordinasi dari lu, bangga gue. Dan gue juga seneng dapet penghargaan koor terbaik dari lu pake 

segala dikasih coklat lagi wkwk sosweet bgt serius:”) Fikri udah memberikan kontribusi terbaik 

waktu jadi staff danus di SL dan jadi staff perkap diTIPE, semoga ilmunya dapet bermanfaat yaa 

fik 

Fik maap waktu fikri lagi terpuruk pas jadi ketua pleno, gue ga nanya keadaan fikri sama 

sekali, maaf yaa fik kalo gue gaada perhatian perhatiaanya sama staff gue sendiri. Fikri udah 

melakukan yang terbaik untuk Baleg dan BPM, terimakasih yaa fikri. Maaf kalo kamila ga sesuai 

sama yang Fikri harapkan, maaf kalo kamila ga bisa memenuhi semua jani-janji kamila, maaf 

kalo kamila banyak omong kosong, maaf kalo kamila gapernah ngajak Fikri dan yang lainnya 

ngumpul. Sukses terus Fikri, semoga selalu diperlancar dan dipermudah urusannya sama Allah, 

dan semoga Fikri selalu dalam lindungan Allah. Aamiin 

 

-Muhammad Luthfi Akbar- 

 

Karena banyak nama Akbar di BPM, jadi banyak yang manggil dia LA, tapi gue tetep 

panggil Akbar, gapapa kan yaa?wkwkw. Akbar yang paling kecil imut imut di BPM, suaranya 

kecil tapi gatau kenapa lucu aja gitu, Akbar punya banyak amanah di BPM maupun di Iqti, tapi 
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Akbar tetep kuat bisa nyeimbangin waktu nya. Perasaan gue aja atau emang iyaa Akbar kalo 

ngomong selalu sambil senyum senyum gitu masa dan gue akuin si manis 

Gue amanahin Akbar jadi ketua Sidang Umum karena gue yakin kalo Akbar bisa, Akbar 

mampu ngebawa agenda terakhir di Baleg jauh lebih sukses dari tahun sebelumnya, masih inget 

waktu pas TIPE dan disekret cuma ada gue dan Akbar, Akbar nanya padang jawa udah dibeli apa 

belum karena perut dia perih bgt belum makan, emang kondisinya Akbar lagi ga sehat, ternyata 

padang jawa gajadi dibeli disitu posisinya gue gatau kalo gajadi beli, dan gue ngeliat mukanya 

Akbar kesakitan, kalo gue suruh pulang juga gue takut dia kneapa kenapa dijalan, disitu gue 

merasa bersalah bgt kenapa ga gue arahin logistik buat tetep beli makanan ajaa 

Akbar terimakasih yaa udah berkontribusi untuk menyukseskan agenda Baleg dan BPM. 

Maaf yaa bar kalo gue jauh dari kata ‘bisa diandelin’ di Baleg, maaf yaa kalo gue ga sesuai sama 

ekspetasi dan harapan lu, maaf kalo gue gabisa menyatukan lu dan yang lain, maaf kalo gue 

banyak kurangnya. Sukses terus yaa bar. Semoga segala urusan lu dipermudah dan dilancarkan 

sam Allah. Semoga Akbar selalu dalam lindungan Allah. Aamiin. 

 

-Akbar M Habibi Nasution- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akbar yang akrab dipanggil gembot, punya ambisi tinggi tapi gue yakin kalo dalam dirinya, 

dia punya potensi yang bisa buat BPM gadianggap sebelah mata oleh organisasi lain. Gembot 

mampu membawa suasana yang rame kalo lagi ngumpul, dan dia bisa buat suasan hidup dengan 

caranya dia sendiri, yaa walaupun kelakuannya sedikit minus hehe 

Gue ga nyesel milih Gembot sebagai ketua RKB,dari dia gue jadiin ketua, Gembot 

belajar banyak dengan cara banyak bertanya tentang jalannya RKB dsb, Gembot banyak 

mendapatkan ilmu dari usaha nya sendiri. Gembot cukup realistis. Gue masih inget pas TIPE 

dianggap sebelah mata sama BEMF, disitu Gembot langsung ngambil tindakan denga mereply 

story BEM dan akhirnya BEM minta maaf sama TIPE. Gembot cukup diandalkan terbukti dari 

dia berusaha mencari kelas yang bisa dipake untuk Kajian PO 

Gembot makasih yaa atas semua kontribusi lu buat Baleg dan di BPM, makasih karena waktu 

pembekalan lu mempercayai gue untuk memimpin Baleg. Maaf yaa mbot kalo gue jauh dari kata 

‘bener’ dalam memimpin Baleg. Ohiyaa mbot gue mita maaf kalo gue banyak punya salah sama 

lu, maaf kalo perbuatan dan kata kata gue udah nyinggung lu. Semoga lu sukses terus mbot, 

semoga Allah selalu mempermudah dan melancarkan semua urusan lu. Dan semoga lu selalu 

dalam lindungan Allah. Aamiin 
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DIBUANG SAYANG  

 

 

 

4. REKOMENDASI 

Selama periode 2019 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 
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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. 

f. Berkabar adalah hal terpenting agar hubungan dalam Badan Legislasi selalu harmonis 

 

5. PENUTUP 

Teruntuk semua anggota Badan Legislasi yang penulis sangat banggakan dan sayangi. 

Terima kasih telah menjadi anggota 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 masih sangat jauh dari kata ‘sempurna’ dan sadar betul akan kekurangan 

yang dimiliki dalam mengemban amanah tersebut. 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. 
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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 11 Anggota Badan Legislasi BPM FE UNJ Periode 

2019akan berpisah dan akan bertemu kembali dengan cerita kesuksesannya nanti kelak, penulis 

percaya akan hal ini. Selamat tinggal kaka-kaka, asik-adik dan teman-temanku, teruslah tebar 

manfaat dimanapun kalian berada, ingatlah bahwa doa penulis akan terus mengiringi langkah 

kalian. 

 

Wassalamuallaikum Wr. Wb. 

 

Jakarta, 13 Januari 2020 

Ketua Badan Legislasi BPM FE UNJ 

 

 

 

Kamilatun Ahsana Yusri 

         NIM. 1701617004 
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LAPORAN KERJA 

KOMISI I 

BAPAN PERWAKILAN MAHASISWA FE UNJ 2019 

 

A. Pendahuluan 

Assalamu’alaykum WarohmatullohiWabarokaatuh. 

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahiraobilalamin,Puji syukur kami panjatkan 

kehadirat Allah swt. Atas berkah dan rahmatnya telah memberikan nikmat yang tiada tara. 

Nikmat yang terlalu banyak untuk disebutkan satu persatu, yang Allah berikan meski kami 

tak pernah memintanya. Sholawat serta salam kami curahkan kepada Nabi Muhammad SAW 

beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang di jalan Allah, yang telah 

menyebarkan ajaran Allah hingga kini kami 111ayi merasakan nikmat islam. Nikmat 

beribadah dalam agama satu-satunya yang Allah ridai. 

Seorang bijak pernah mengatakan “ Banyak sekali nasib orang berubah lantaran 

karena sebuah pertemuan”. Oleh sebab itu, kita disarankan untuk bertemu dengan banyak 

orang dan mendatangi banyak tempat agar kita di penuhi warna warni perjuangan yang akan 

membawa kita kepada kebaikan hidup yang hakiki. Pertemuan itu memang berbanding lurus 

dengan perpisahan, dimana ada pertemuan pasti ada perpisahan, begitulah kehidupan. 

Ternyata tak terasa pertemuan kita pada tanggal 16 Februari 2019 yang lalu, kini telah 

sampailah pada ujungnya. Pada sebuah perpisahan yang akan membawa kita pada sehuah 

tantangan kehidupan yang baru. 

Setiap yang memegang amanah, maka ia harus mempertanggungjawabkan apa yang 

telah diamanahkan, dan ini salah satu bentuk pertanggungjawabannya adalah Laporan Kerja. 

Laporan ini sekaligus menjadi Laporan Pertanggung Jawaban kami selaku anggota BPM FE 

UNJ, khususnya sebagai anggota Komisi 1 BPM FE UNJ yang telah mencoba menyelesaikan 

amanah Kami dari awal kepengurusan hingga akhir kepengurusan ini. 

Alhamdulillah, saya selaku Ketua Komisi 1 bersyukur kepada Sang Khalik karena 

kita dapat melewati masa pahit dan memaknai masa manis dalam setiap perjalan kita, hingga 

rekam jejak kita harus dilaporkan secara tertulis di dalam LPJ BPM FE UNJ serta 

pertanggung jawaban akan amanah ini dalam yaumul akhir. Terima kasih saya ucapakan 

dengan setulus hati kepada teman-teman Komisi 1 yaitu, Naufal Ihsan, Aina Zatil Aqmar, 

Novan Yonata Seilatu, Rifda adila, Intan Rizki Arinta Putri, Yulan Defriani, Kaysyifa Rahma 

Hamidin, Talisys Alvini, Muhammad Irfan Nasri, Kamilatun Ahsana Yusri atas segala 

bentuk pengobanan baik itu pengorbanan diri, hati, dan harta serta waktu yang selalu ada 

untuk berjuan menjadi legislator muda yang bertanggung jawab. Saya sadar betul masih 

banyak kekurangan dalam diri saya, masih banyak hal yang belum saya lakukan, dan masih 

banyak kesalahan-kesalahan yang belum saya perbaiki. Oleh karena ini, kepada teman-teman 

BPM FE yang lebih khususnya Komisi 1 BPM FE mohon kiranya memaafkan kesalahan dan 

perbuatan saya yang menyinggung bahkan menyakiti hati kalian.. Semoga ketulusan maaf 

yang diberikan jg menghadirkan ampunan Allah swt bagi saya. Akhir kata saya ucapkan lagi-

lagi Terima kasih atas semua yang telah teman-teman berikan untuk keberjalanan kinerja 

Komisi 1 BPM FE UNJ. 
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B. Dinamika Personal  

Di awal periode 2019 Komisi 1 diisi oleh 10 anggota legislator muda yang luar biasa, 

yaitu : 

1. Naufal Ihsan 

2. Aina Zatil Aqmar 

3. Novan Yonata Seilatu 

4. Rifda adila 

5. Intan Rizki Arinta Putri 

6. Yulan Defriani 

7. Kaysyifa Rahma Hamidin 

8. Talisys Alvini 

9. Muhammad Irfan Nasri 

10. Kamilatun Ahsana Yusri 

11. Muhamad Maulana 

Komisi 1 BPM FE UNJ 2019 memiliki 10 orang anggota yaitu saya Muhamad Maulana 

yang diamanahkan menjadi Ketua komisiNaufal Ihsan, Aina Zatil Aqmar, Novan Yonata 

Seilatu, Rifda adila, Intan Rizki Arinta Putri, Yulan Defriani, Kaysyifa Rahma Hamidin, 

Talisys Alvini, Muhammad Irfan Nasri, Kamilatun Ahsana Yusri. Kemudian terjadi 

restrukturisasi anggota, Yulan Defrianidigantikan oleh Kaysyifa Rahma Hamidin. Teruntuk 

kamu teman seperjuangan : 

 

1. Naufal Ihsan 

Manusia berjidat licin yang kalo kata orang sih tandanya pinter, ehh… palanya 

deh bukan jidatnya. Namun seiring berjalannya waktu ternyata benar begitu banyak 

inovasi baru yang di kasih. Saking banyaknya inovasi sampe ketawanya aja beda 

sama yang lain kekkekkek. Terima kasih sudah mau berjuang selama satu periode ini, 

maaf atas segala kesalahan yang telah diperbuat. Semagat terus kuliah dan 

menjalankan star up jangan jadi hacker apalagi sampe ngehack hati pacar orang. 

Uups…☺ 

2. Aina Zatil Aqmar 

Sorang legislator sholeha yang kental dengan jiwa seni menggambar. Kalo soal 

desain ga perlu diragukan lagi. Wanita yang tegas serta super sibuk ini tapi selalu 

punya waktu buat komisi 1. Wanita yang paling 112ayi di andalkan di BPM karena 

kontribusinya yang sangan totalitas. Terima kasih ya aina udah mau menemani dalam 

perjuangan ini, maaf atas kesalahan yang telah diperbuat. Semangat terus ya 

skripsianyaaa semoga diperlancar mendapatkan ijazah agar cepat ijab sah ☺ 

3. Novan Yonata Seilatu 

Pria unik yang pintar sekali jika berbicara seperti bayi baru 112ayi ngomong. 

Novan mempunya berbagai potensi dalam dirinya. Hal ini mungkin yang 

membuatnya aktif di segala kegiatan terutama dalam mengejar prestasi. Kicauan-

kicauannya yang unik sering keluar dari mulutnya yang merupakan 112ayin khas 

darinya tapi kurang-kurangin ya van yang ga bagusnya hehe… Terima kasih ya van 
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udah mau membersamai dalam perjuangan ini, maaf atas kesalahan dan belom 113ayi 

jadi yang terbaik. Semangat terus ya kuliahnya dan gassS terooossss prestasinya biar 

jadi mawapres.☺ 

4. Rifda adila 

Rifda gadis periang dan chubby ini selalu membawa kebagiaan setiap orang yang 

dekat dengannya. Keingintahuannya terhadap sesuatu membuatnya mudah dalam 

menjalankan setiap amanahnya. Jiwa kader sangat melekat pada dirinya merupakan 

pendengar yang baik dan pemberi warna yang indah. Terima kasih ya rifda udah mau 

membersamai dijalan juang ini, maaf jika belom 113ayi memberikan yang terbaikya. 

Semangat terus kuliahnya dan terus menebar kebahagiaan dimanapun rifda berada☺ 

5. Intan Rizki Arinta Putri 

Wanita jawa mungil yang medok logat jawanya suka pengen ketawa kalo lagi 

ngomong sama intan. Pribadi yang pemberani dan pantang menyerah dalam 

menjalankan amanahanya. Sikap keingintahuannya terhadap sesuatu membuat saya 

kagum. Mungkin karena aktif di dua organisasi membuatnya menjadi wanita yang 

tangguh dalam mengemban amanah. Terima kasih ya Intan udah mau membersamai 

dalam perjuangan ini, maaf kalo belom maksimal dalam memberikan yang terbaik 

selama ini. Semangat terus ya kuliahya dan meraih mimpi-mimpinya ☺ 

6. Yulan Defriani 

Sesosok wanita cerdas yang sangat teliti dalam membaca mungkin karena suka 

membaca kali ya hehe… Cepat dalam memahami dalam segala hal membuat saya 

kagum terhadap diri wanita ini. Walaupun selalu terlihat seperti orang yang selalu 

serius ternyata yulan ini 113ayi tertawa juga. Namun Yulan duluan mendapatkan 

gelar studinya hingga akhirnya harus digantikan oleh Kaysyifa. Terima kasih yulan 

telah menemani dalam perjuangan ini, maaf atas segala kesalah yang telah diperbuat. 

Semangaatttt yulan mengejar mimpi-mimpinya semoga sukses selalu hidupnya ☺ 

7. Kaysyifa Rahma Hamidin 

Pertama kali melihatnya bingung membedakannya dengan Aulia karena sekilas 

mirip mungkin karena mereka dempet mulu kali ya. Suaranya yang lantang membuat 

saya yakin bahwa kay ini wanita luar biasa. Terbukti ternyata benar kay cepat dan 

mau dalam belajar serta tidak banyak bicara namun tindakan yang banyak dilakukan. 

Beruntung 113ayi mengenal kay yang tak kenal menyerah dalam belajar walaupun 

terkadang terpancar wajah bingung hehe… Terima kasih kay udah mau berjuang 

bersama di jalan ini, maaf jika banyak kesalahan yang diperbuat. Semangat terus kay 

kuliahnya dan berikan kontribusi terbaiknya di BPM ☺ 

8. Talisya Alvini 

Panggilannya vini, karena emang dia maunya dipanggil vini. Pribadi yang sangat 

santun dan sabar melekat padanya. Memiliki keinginan belajar yang tinggi membuat 

saya semangat jika melihatnya. Salah satu teman yang selalu ingin diajak dalam 

mengawas adalah Intan, mungkin karena Vini menemukan kenyamanan dengan 

Intan. Walaupun sulit pulang larut sore karena tuntutan orang tua namun vini masih 

menyempatkan untuk kumpul atau mengawas. Terima kasih Vini sudah mau 



 

114 

 

mambersamai di jalan juang ini, maaf jika yang saya berikan belum maksimal. 

Semangat terus kuliahnya dan berikan kontribusi terbaik di BPM selanjutnya. VINIIII 

BISAAAA….... ☺ 

9. Muhammad Irfan Nasri 

Irfan laki-laki sholeh yang selalu dirindukan Komisi 1, Irfan ini merupakan orang 

yang bertanggung jawab serta dapat dipercaya. Terbukti karena Irfan ini adalah 

Komandan PANDAWA 2018. Mungkin karena kesibukannya yang sedang 

membangun usaha dan ingin membangun rumah tangga membuat Irfan terlihat 

kurang aktif di Komisi 1.  Terima kasih fan udah menyempatkan wantunya untuk 

Komisi 1 disela-sela waktunya, maaf atas segala kesalahan yang telah saya perbuat. 

Semangat terus fan mengejar mimpi agar cepat mendapatkan ijazah dan ijab sah. 

Oiya semoga 114aying skripsinya fan ☺ 

10. Kamilatun Ahsana Yusri 

Wanita cantik yang memiliki kepribadian yang pendiam namun pintar karena 

cepat dalam belajar apalagi soal PO. Kamila adalah sesosok gadis yang membuat 

gempar BEM FE akibat sikap kritisnya. Uups… Terima kasih mil sudah mau 

membersamai dalam perjuagan ini, maaf atas kesalahan yang telah diperbuat. 

Semangat terus ya kuliah dan mengejar cita-citanya walaupun banyak kesibukan keep 

calm jangan 114ayin. Hehehe….☺ 

 

C. Rekomendasi  

1) Karena Komisi 1 merupakan perwakilandari 3 fraksi, semoga dalam pembentukan 

anggota Komisi 1 merupakan punggawa terbaik yang lebih siap menghadapi tekanan 

yang lebih besar dari tingkat fakultas, dan lebih siap memegang amanah dan tanggung 

jawab dengan baik; 

2) Punggawa komisi 1 Seharusnya lebih aktif mengkritisi BEM FE karena komisi 1 

mewakili mahasiswa FE UNJ.  

3) Semoga komisi 1 ada wakil ketua komisi agar dapat 114ayi lebih merangkul di 

internalnya. 

4) Semogakomisi 1 dan BEM FE UNJ dapat bersinergi dengan Badan Aspirasi dan Media 

Mahasiswa dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. 

5) Semoga Komisi 1 dan BEM FE UNJ dapat lebih turun kepada masyarakat FE UNJ dalam 

rangka menjaring aspirasi, juga masyarakat eksternal sebagai penjaring aspirasi atas 

program kerja sasaran eksternal yang dilaksanakan oleh BEM FE UNJ 

 

D. Penutup  

Alhamdulillahirabbil’alamin, puji syukur tak terhingga dan tak terucapkan kepada 

Allah SWT yang telah membuktikan kuasa-Nya dalam memudahkan, memberikan keteguhan 

sekaligus ketegaran pundak dan hati dalam menjalankan amanah ini demi mewujudkan cita-

cita mulia. Sungguh segala macam upaya yang telah hamba-Mu ini lakukan hanyalah berawal 

dari kemampuan dan kesempatan yang telah Engkau berikan, Yaa Rabb. Dan semoga seluruh 
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amal ibadah, aktivitas dan pengabdian yang telah hamba-Mu lakukan, Engkau terima sebagai 

amalan yang ikhlas dan sempurna. 

Perjalanan yang berat dan penuh ujian ini akhirnya usai. Tetapi sudah selayaknya kita 

semua tetap menyadari bahwa perjuangan tak akan pernah berhenti hingga kemenangan besar 

benar-benar diraih atau maut benar-benar telah menjemput. Perjuangan tidak berhenti disini. 

Wassalaamu’alaykumWarohmatullohi Wabarokaatuh. 

 

Jakarta, 9 Januari 2020 

        Ketua Komisi 1 BPM FE UNJ 2019 

  

 

 

Muhamad Maulana 

    NIM. 8105161658 
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LAPORAN KERJA 

KOMISI II A 

BPM FE UNJ 2019 

 

“Tidak perlu menceritakan tentang dirimu pada siapapun. Karena yang 

menyukaimu tidak membutuhkannya, dan yang membencimu tidak akan 

mempercayainya” – Ali Bin Abi Thalib 

 

A. Pendahuluan 

Assalamu’alaykum Warahmatullahi Wabarokatuh.  

Alhamdulillah. Tak hentinya diri ini terus mengucap syukur atas apa yang telah terjadi 

dalam kehidupan saya. Syukur terindah dan tertulus dari dalam hati saya panjatkan secara penuh 

hanya untuk Allah swt, karena rahmat dan karunia-Nya mampu memberikan saya kehidupan 

yang begitu indah, kehidupan yang didalamnya terdapat jalan tak hanya jalan lurus dan mulus 

namun kadang terjal dan tak lurus tapi begitu ku nikmati. Jalan yang dengan adanya makin 

membuat diri ini terus belajar atas apa yang telah dilalui, serta ukhuwah yang senantiasa 

memberikan kisah-kisah manis yang melebur bersama nikmatnya perjuangan menuju ridho-Nya. 

Shalawat dan salam juga semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad Saw, suri 

tauladan terbaik yang membimbing dan mencintai kita melebihi makna cinta yang difahami 

manusia biasa. Cintanya tulus dan dalam, lebih dalam dari yang terdapat pada akal manusia. 

Semoga kita senantiasa berada dalam bimbingan dan jalannya, sehingga kita menjadi manusia 

yang beruntung, bahagia dunia dan akhirat. 

Terima kasih saya ucapkan dengan sangat tulus kepada teman-teman Komisi 2A, atas 

segala bentuk pengorbanan, pengorbanan diri, harta dan hati serta waktu yang tak pernah lelah 

untuk berjuang menjadi legislator yang bertanggung jawab dan 117aying117ional. Terima kasih 

juga atas kobaran semangat, kucuran keringat, ketulusan cinta, kekhusyukan doa yg 

terpanjatkan. Kawanku, tak ada hal yang 117ayi saya berikan dengan sangat sempurna selain 

doa terbaik yang disampaikan kepada sang Maha Rahim agar hal yang sudah terpatri diantara 

kita ini, rasa persaudaraan diantara kita, rasa kepemilikan BPM dan setiap jiwa-jiwa yang 

bersaudara ini, atas semua ketulusan dan pembuktian cintanya digantikan dengan karunia terbaik 

yang diberikan oleh Sang Maha Pembolak-balik hati. Kita, selama satu periode perjuangan di 

BPM FE UNJ ini. Ini adalah salah satu anugerah dan pembelajaran luar biasa yang pernah saya 

miliki dan tak 117ayi saya dapatkan kecuali disini. 

Dengan dibuatnya laporan ini maka amanah saya di BPM FE ini pun akan segera 

berakhir. Dalam menjalankan amanah sebagai Ketua Komisi 2A ini saya didampingi oleh 
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orang-orang yang sangat luar biasa menginspirasi, orang-orang yang sudah banyak 

memberikan warna didalam hidup ini. Banyak hal yang sudah terjadi diantara kita 

berdelapan, entah hal yang enak atau tak enak dihati. Dengan itu saya memohon maaf yang 

tertulus kepada teman-teman yang 118aying kepercayaan kepada saya, yang dengan tulus 

ikhlas mendukung dan membantu saya dalam melakukan pengawasan ke BEM FE UNJ. 

Saya sadar betul masih banyak kekurangan dalam diri saya, masih banyak hal yang belum 

saya lakukan, dan masih banyak kesalahan-kesalahan yang belum saya perbaiki. Oleh 

karena ini, kepada teman-teman BPM FE khususnya Komisi 2A, mohon kiranya memaafkan 

kesalahan yang telah saya perbuat. Semoga ketulusan maaf yang diberikan jg menghadirkan 

ampunan Allah swt bagi saya. Akhir kata saya ucapkan lagi-lagi Terima kasih keluarga 

kecilku, 2A, atas semua 118aying118i indah yang menjadi kenangan kisahkita dirumah 

tercinta ini. 

 

B. Dinamika Kepengurusan 

Saya, Muhammad Shidiq,atau yang biasa kalian sapa, Ka Shidiq, atau Shidiq, sangat 

bahagia dan bersyukur telah dipertemukan dengan kalian, rekansekaligus menjadi keluarga 

baru di BPM FE UNJ. Sedikit tulisan yang khusus saya persembahkan ini untuk kalian, iya 

kalian…. kalian yang telah membersamai, dan terlalu banyak memberikan kenangan dan 

pengalaman yang sangat manis sehingga terasa akan sulit dilupakan. Sungguh sebuah 

anugerah luar biasa yang Allah berikan kepada saya ketika saya 118ayi mengenal orang-

orang seperti kalian. Sedikit penggalan kalimat saya, sebagi bentuk kesan dan pesan yang 

mungkin tidak akan bias menjadi salam perpisahan yang manis, ataupun hadiah bentuk 

terimakasih atas apa yang kalian berikan. Tapi, saya harap dapat memberikan bekas senyum 

diwajah kalian ketika membacanya. 

1. M. Taufik Syaputra 

Halo Pik! Yang pertama ini kita mulai dari sini ya, biasa disapa Topik bukan 

Taufik. Udah kenal dari awal masuk kampus ini, lewat mananya lupa, kayanya pas 

SALIM deh ya pik. Daridulu sampe sekarang, 118ayin gak berubah, masih sama luar 

biasa. 

Topik ini bapak aslinya (di BPM) dari anak-anak yang akan saya tulis berikutnya 

dibawah ini. Terkenal dengan kebaikan 118aying-supel-an nya, selalu jadi orang baik, 
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sabar banget ya pik, gak pernah marah-marah kecuali sama aina atau boy. 

Topik ini anak pasar minggu, tapi hobinya pake motor jalan jauh-jauh banget dari 

pasar minggu, sering PP ke Bogor buat acara juga gak ragu. Dari awal kenal di SALIM, 

BSO, sampe di BPM loyalitasnya gak berubah dan gak turun. Ini yang gak dimiliki 

sama siapapun deh pik, jarang banget, tetap jadi orang yang loyalitas ya untuk pekerjaan 

nanti, insyaa Allah pasti jadi orang sukses dengan sifat ini! 

Setau gue (pake gue dulu ya, saya nya nanti abis ini) 119ayin ini anak yang pinter 

juga, rajin lah soal kuliah mah, dikelas juga temennya pasti banyak karena sifatnya. 

Tapi biasanya 119ayin itu panikan, bingungan, dan selalu nanya kalo gak tau ini-itu. Itu 

119ayin khasnya yang selalu mau mencoba, gak pernah takut, dan selalu amanah dalam 

apapun dimanapun dan kapanpun. Dengan begitu, 119ayin selalu direbutin dibanyak 

titik buat diamanahkan banyak hal, luar biasa pik. 

Di komisi 2A, kita semua mah udah gak akan ragu sama 119ayin, yang tiap kumpul 

juga lebih banyak bawa makanan daripada gue sendiri (map ya guys, hehe). Selain itu 

banyak lah hal-hal lain yang jauh lebih berharga dari 119ayin buat kita semua di 2A. 

Makasih ya pikselalu bantu, ingetin, dan backuptugas di komisi ini, semoga dan 

semogaaa selalu diberikan berkah sama Allah dengan kebaikan ini. Salam loyalitasss 

untuk Topik, viva Legislativa! 

2. Mentari Shafa 

Dear Mentari, yang ternyata lebih enak dipanggil Emen. Ini salah satu bentuk 

migrasi yang sangat menarik, bersama salah satu temannya juga. Migrasi dari 

119aying119 pemerintahan beraksi, menuju parlemen legislasi balvantya. Kamu anak 

yang sesuai namamu, selalu bersinar dengan segala yang kamu punya. 

Kamu hebat, berani dan mau hijrah dari tempat yang sangat aktif, menuju tempat 

ini, yang tidak seaktif tempatmu dulu, karena memang berbeda teknis pelaksanaannya. 

Kamu punya semangat yang gak 119ayi dikalahin sama siapapun disini, dan itu ternyata 

cukup kuat sehingga gak mudah hilang atau goyah. 

Kamu selalu 119ayi menggantikan beberapa orang di puncak kepemimpinan, baik 

mengayomi, mendidik, maupun menyayangi. Kamu terlalu lembut, sampai kadang 

banyak orang yang jadi mengandalkanmu. Tapi itu bukan masalah ko, karena artinya 

kelebihanmu selalu 119ayi bermanfaat dikehidupanmu. 
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Tetap jadi dirimu men, jangan bosan menjadi orang baik, karena kamu juga gak 

pernah bosen untuk belajar lebih baik. Bantu sebar semangatnya 120ayin yang lain, 

kami berterima kasih banget atas apa yang udah kamu berikan di BPM 2019 ini. Salam 

semangattt buat Emen, viva 120aying120iona! 

3. Indra Lesmana 

Hai indra ! Apa kabarnya aktifis yang satu ini? Selalu prestatif, dan selalu 

mewujudkan mimpi yang gak pernah kita duga sebelumnya. 

Indra itu seperguruan dulu sama emen, sama-sama berani pindah haluan dari 

Beraksi, menjadi Kontribusi Nyata. Indra itu rang sunda, logatnya lembut, ramah, 

kapan-kapan ajarin kita bahasa sunda ya dra. 

Kamu selalu 120ayi mengisi harimu dengan berbagai kesibukan, jauhnya bogor ke 

120aying120 untuk belajar, ternyata gak bikin males ya. Itu hal yang sangat hebat, 

karena masih banyak yang jaraknya deket tapi malah kebalikannya. Selalu suka ikut 

berbagai event, apalagi lomba, apalagi tentang pendidikan. Kamu cocok milih UNJ 

berarti dra, semoga 120ayi menjadi suri tauladan muridmu nanti yaa. 

Di BPM, Indra tipikal orang yang cukup kontributif. Ia 120ayi berkabar dikala 

kepadatan agendanya, tetep menyempatkan waktu hadir dikala kegiatan hariannya. 

Makasih ya dra sudah meluangkan waktumu untuk kita. 

Kamu selalu 120ayi bikin kita iri, karena punya banyak bakat dan kegiatan diluar 

kota yang membawa nama baik kampus. Jangan pernah bosen untuk berprestasi ya dra, 

mawapres 2020 menanti. Makasih yaa dari 2A, salam prestasiiii buat Indra, viva 

120aying120iona! 

4. Achmad Faisal 

Halo Isal! Isal ini anak pendaki ya kaya saya, dan temen ipul juga kaya saya. Isal 

juga punya panggilan lain, kata temen-temennya, dipanggil “kokoh” tapi bukan baju, 

kokoh yang katanya mukanya itu mirip Chinese. Jadi di BPM FE tahun ini ada trio, trio 

apa tapi ya sal, ada Caca, Cici, Coco pokoknya.  

Isal ini anak yang apa adanya, dia jujur sama perasaannya, mukanya juga selalu 

bias mengekspresikan kejujuran it uke semua orang tanpa pilih-pilih. Jadi ini tipe orang 

yang sebenarnya bagus, dia gak suka nyembunyiin sesuatu, lebih suka menyampaikan 

apa adanya. 
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Isal anaknya rajin banget soal rapih-rapih berkas, kalo ada dia, lemari 2A aman lahh 

gak acak-acakan, Cuma kadang juga masih berantakan, karena kita suka lupa 

beresinnya, maaf ya sal, hehe. Isal juga anak yang rajin ke 121aying, entah sendiri, atau 

rame-rame, yaa tapi bagus sih seenggaknya kita emang harus selalu mengunjungi rumah 

kedua kita dikampus, pertahankana kebiasaannya ya sal. 

Di beberapa waktu kamu suka cerita banyak hal, di beberapa waktu lain kamu lebih 

milih diam, dan gak bias certain apapun. Itu karakter sejati kamu ko, jangan sampai 

hilang sal. Karena perasaanmu adalah milikmu, yang tidak seorang pun dapat 

memaksamu, karena itu adalah perasaanmu. 

Kalo soal di komisi, kamu udah kontributif banget, hamper selalu hadir disetiap 

rangkaian acara pengawasan kita. Untuk urusan hubungan sama anak BEMP, kamu 

udah ahlinya, temenmu banyak, sampe Sekjennya aja udah kaya sodara ya sama kamu. 

Makasih sal kontribusi nyatanya, gak terbalaskan dengan kata-kata ini aja. Salam 

kontribusiii untuk Isal, viva Legislativa! 

5. M Tsani Farhan 

Halo Aan! Aan ini katanya sih anak terganteng di 2A, kata siapa ya, kata 121aying 

deh an pokoknya. Dilihat dari fans pas TIPE juga, wah Aan selalu ada aja fansnya. Aan 

ini setau saya, temen deket Isal nih disini, bener kan ya? Hehe.  

Aan ini kata temen-temen kita disini, Flatty, ini panggilan dari Isal sih. Dipanggil 

gini, karena susah senyumnya, saya rasa sih emang mahal ya an senyumnya, wkwk. 

Terlepas dari itu, tanpa senyumpun, aan ini udah keliatan kaya orang baik. Sumpah rajin 

banget anaknya, disatu hari ada tiga agenda, salah satunya agenda komisi 2A, dia masih 

menyempatkan hadir kekita walaupun sebentar dan mungkin lebih ke buang-buang 

tenaganya untuk lari dari satu tempat ketempat lain. Tapi ini yang Namanya totalitas an, 

makanya saya bilang kamu orang baik. 

Aan juga punya pola piker pemimpin, karena saya denger, ketika ada sesuatu yang 

harus diputuskan dan orang-orang bingung, kamu sering bias mutusin sesuatu dengan 

tepat dan disetujui orang-orang. Pokoknya dimanapun kamu berada, di berapapun 

tempat kamu harus berdiri, kapanpun kamu harus pergi, tetaplah jadi pemimpin yang 

dicintai ya, seperti di KAMU kemarin. 

Anak Jakarta Selatan ini, juga punya agenda padet dikampus, sama seperti orang 
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berikutnya yang akan saya ceritakan setelah ini. Tahun 2020 ini, saya taunya kamu ada 

di dua organisasi, semua agenda padatnya tetap selalu bermanfaat ya, dan memberikan 

pengalaman yang kamu cari nantinya. 

Di komisi 2A, saya ngga ragu lagi deh kalo ninggalin kamu ngawas sendiri. Aan 

selalu bias kok mimpin temen-temen lain untuk menyelesaikan sesuatu didalamnya. 

Makasih ya an untuk semuanya di komisi ini, semoga semua yang kamu lakukan 

terhitung amal ibadah disisiNya. Salam pemimpiiin untuk Aan, viva Legislativa! 

6. M Luthfi Akbar 

Halo Akbar! Akbar ini cowok terakhir yang akan saya ceritakan di dinamika komisi 

2A ini, dan juga cowok ter-baby face disini, hehe. Akbar ini tiap ketemu saya selalu 

senyum, selalu semangat, keliatan kalua dia menikmati hidup, menikmati apa yang 

Allah sajikan dalam scenario kehidupannya.  

Akbar disini juga biasa dipanggil LA, yang awalnya saya mikir kok Los Angles 

dipanggilnya, atau apa rumahnya di Lenteng Agung gitu, eh ternyata dia orang Jakarta 

Utara guys. Katanya LA itu ya Luthfi Akbar, karena telalu banyak akbar atau luthfi di 

122aying tahun ini, itu 122ayi menjadi pembeda buat akbar yang satu ini. 

Akbar punya sifat penyabar dan gigih meraih mimpi, dia gak pernya nyerah untuk 

mencapai sesuatu yang ingin dia lakukan. Saya juga Taunya kamu itu suka ikut macem-

macem lomba ya, daftar ini-itu juga, terus gak pernah bosen buat latihan berbagai hal. 

Nah itu kelebihan kamu, kamu 122ayi bangga dengan itu, dan kamu harus pertahankan 

itu ya. 

Bareng akbar, sama aan juga, kita pernah motoran kepuncak di PKMP lalu. Dan 

akhirnya sampai pergi-pulang dengan selamat, PKMP kita gak 122ayi full team, tapi 

kita jadi tau sedikit gimana karakter masing-masing di pengawasan terakhir. Dan kamu, 

selalu menjadi orang baik bar, selalu tulus bantu orang lain, dan gigih juga, saya 

merhatiin kok hebatnya kamu nyampein kapita selekta di PKMP. 

Kalau ditanya gimana dikomisi, saya bingung karena diluar ekspetasi. Bukan 

mengharapkan hal biasa dari kamu juga, tapi melihat kamu mampu melakukan berbagai 

hal luar biasa, karena yang saya tau kamu juga sibuk di dua BSO sebelah, kamu hebat 

pokoknya. Makasih untuk kehangatannya bagi keluarga 2A ya bar, tetap jadi orang 

bermanfaat dan sehat selalu. Salam peraih mimpiiii untuk Akbar, viva Legislativa! 
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7. Tasya Salsabila 

Halo caca! Nama aslinya emang cocok dipanggil caca, eh tapi ini juga karena di 

BPM ada yang namanya 123aying mirip sih ya, tapi ternyata orang itu juga bukan 

dipanggil Tasya, hm mungkin biar adil kali ya. 

Caca ini wanita cantik nan kalem, kalau kata kita sih mukanya blasteran arab india 

gitu, kok kaya gak ada 123aying123io nya ya ca? Hehe. Its okey lah, itu anugerah jadi 

di syukuri yaa. 

Caca itu anaknya rajin di BPM, dihubungn juga selalu ada jawaban yang cepett 

kaya operator handphone. Partnernya Ka Septy di BURT, selalu berkabar buat EA. 

Walaupun rumahnya di bekasi, tapi tetep mau diminta ngawas agenda yang ada di hari 

libur, totalitasnya dipertahankan ya ca. 

Waktu itu sempet bilang takut dan belum sial jadi guru, tapi gapapa loh dengan 

keramahan yang kamu punya ini udah jadi modal besar buat menjadi guru dari muridmu 

nanti. Kamu itu 123aying123 dengan apa yang kamu punya, jadi coba manfaatkan 

kelebihanmu yaa. 

Caca kontributif baik di komisi, badan, maupun seksi di acara BPM, makasih ya ca 

semoga Allah yang membalas. Jangan pernah bosen untuk bersikap rajin ca, itu modal 

bagus buat jadi sekretaris dijurusan kamu. Salam kerapihaan buat caca, viva 

123aying123iona! 

8. Muhammad Shidiq 

(Kosong) 

Karena saya yang menulis ini, ngga lucu dong saya nulis buat diri sendiri. Tapi 

kalua ngga ditulis nama saya, ngga lucu juga dong, komisi 2A Cuma bertujuh. Dan gak 

adil juga dong, saya menilai kalian dan mendeskripsikan perasaan saya, tapi kalian gak 

ngelakuin hal itu juga kesaya. Silahkan bagi semuanya yang menyampaikan kesan, 

pesan, kritik, atau apapun perasaannya buat saya,. Saya orang biasa, gak sempurna, gak 

123ayi selalu ada, tapi selalu semangat dan percaya dipimpin saya di komisi 2A, hehe 

makasih banget pokoknya. 

Pokoknya setalah baca ini, silahkan sampaikan apapun kesaya yaaa untuk motivasi, 

evaluasi, dan kenangan terakhir buat saya dari kalian semua. Salam suksess untuk 

semuanya, sini jargon dulu. 
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1 kata untuk 2A? Bergerak! 

2 kata untuk 2A? Tuntaskan Pengawasan! 

3 kata untuk 2A? Bersama dalam Berkontribusi! 

2A? Do the Best, Be Smarter, For Success! 

 

Ehh itu punya sebelah, ganti-ganti punya kita aja yang sederhana, hehe. 

Komisi 2A? Berkarakter Manusiawi, Pemuda Menginspirasi. 

BPM FE UNJ? Balvantya. 

Viva Legisativa! 

 

C. Evaluasi Kinerja 

1. Kinerja Pengawasan 

Sebagai lembaga 124aying124iona di Fakultas Ekonomi. BPM FE merupakan 

124aying124iona dari lembaga mahasiswa se-FE. Teruntuk komisi 2A kita 

mengkoordinasikan BPM FE- BEMPE&A FE UNJ juga Mahasiswa Ekonomi dan 

Administrasi. Komisi 2A BPM FE telah melaksanakan setiap tugas, pokok, dan 

fungsinya dengan baik terutama dalam menjalankan perannya sebagai mitra strategis 

dan pengawas BEMP E&A FE UNJ. 

Komisi 2A tahun ini 124aying124ional124 cukup berhasil menciptakan hubungan 

internal yang baik dan 124ayi membangun hubungan eksternal yang 124aying124ional 

dan bersahabat dengan BEMP E&A FE UNJ. Kinerja yang dilakukan oleh komisi 2A 

ini sangatlah penting dan selalu beririsan dengn program kerja BEMP E&A FE UNJ. 

Hal tersebut yang terkadang membuat AnggotaKomisi 2Asedikit sulit menyamakan 

jadwal dengan program kerja BEMP E&A FE UNJ, sehingga dibuatlah PJ untuk 

masing-masing Departemen/Biro. Walau sebenarnya tujuan dari dibuatnya PJ ini adalah 

untuk mengurusi hal-hal yang berhubungan dengan administrasi Departemen/Biro yang 

diampunya. 

2. Hubungan Komisi 2A dengan Departemen/Biro BEMP E&A FE UNJ 

Hubungan komisi 2a dengan Departemen/Biro yang ada di BEMP E&A FE UNJ 

lumayan baik walau terkadang ada beberapa orang yang masih mempertanyakan dimana 

rekan-rekan Komisi 2A ini. Dalam menjalankan tugas sebagai mitra kerja BEMP E&A 
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FE UNJ,hubungan itu tak hanya sebatas hubungan kerja tetapi juga hubungan personal. 

Semua fungsionaris BEMP E&A FE UNJ sudah memiliki hubungan yang baik dengan 

fungsionaris Komisi 2A untuk memudahkan dalam menjalankan setiap program 

kerjanya sehingga program kerja berjalan sesuai timeline. 

 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat 

1. Faktor Pendukung 

a. Allah SWT yang sudah memperkenankan punggawa Komisi 2A untuk ikut andil dalam 

menjalankan tugas sebagai legislator yang baik.  

b. Adanya Mekanisme Pengawasan dalam menjalankan tugas Komisi 2A sehingga hal 

yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan 125ayin yang berlaku. 

2. Faktor Penghambat 

a. Kesibukkan tiap-tiap punggawa Komisi 2A yang luar biasa sehingga proses 

pengawasan terkadang tak berjalan sebagaimana mestinya. 

b. Kurangnya komunikasi jika berhalangan hadir untuk ngawas Program kerja BEMP. 

Sehingga tak adanya pendelegasian tugas kepada punggawa Komisi 2A yang 125ayi 

hadir. 

c. Kurangnya anggota Komisi 2A, yaiut hanya sebanyak 8 orang, yang seharusnya 9 

orang ditahun kepengurusan ini. 

 

E. Rekomendasi 

1. Untuk lebih meningkatkan hubungan antar personal diantara Komisi 2A perlu diadakan 

Kumpul Santai dengan BPH BEMP E&A. Dimana hal itu dilakukan agar anggota 

komisi dapat mengenal BPH BEMP E&A agar memudahkan dan nyamand dalam 

berkomunikasi dalam penyampaian informasi dsb.  

2. Lebih efektifnya dalam penerapan pembagian tugas dalam hal pengawasan Departemen/ 

Biro yang di tugaskan pada setiap anggota Komisi 2A. Yakni dalam segi administrasi, 

tapi juga dalam hal teknis, sehingga saat melakukan penilaian PJ yang bertanggung 

jawab dalam segi administrasinya dapat memberikan nilai yang objektif.  
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3. Perlu adanya publikasi yang dilakukan oleh Komisi 2A ketika menjalankan tugasnya 

sebagai pengawas agar mahasiswa FE dan BEMP E&A dapat melihat kinerja Komisi 

2A yang dirasa kurang terlihat.  

4. Punggawa Komisi 2Aharus lebih aktif dalam mengkritisi BEMP E&Aserta seharusnya 

dapat juga memberikan pertanyaan dan saran mengenai berbagai hal tentang Program 

Kerja yang diawasi.  

 

F. Penutup 

Alhamdulillah dengan ditutupnya laporan ini maka tugas saya sebagai ketua Komisi 2A 

pun akan segera berakhir. Kawan, jika sampai detik ini ada hak hak atas kalian yang belum 

sempat saya berikan atau ada khilaf diri yang mungkin sempat menggores hati, dengan 

segala kerendahan hati, tolong kabarkanlah, agar dapat meminta maaf, dan maafkan lah. 

Jangan sampai tuntutan atau goresan itu tidak diselesaikan dunia, dan akan terbawa ke 

akhirat kelak sungguh naudzubillah kita tidak ingin itu terjadi. Pada akhirnya,saya nanti 

takkan sanggup membawa beban amanah ini di ArsyNya nanti.  

Dan terima kasih karena sudah turut andil berjuang didalam Komisi 2A BPM FE ini. 

Semoga langkah-langkah kaki kalian yang sudah bersusah payah hadir dalam setiap agenda 

Komisi 2A dapat Allah ganti dengan pahala yang luar biasa. Tetaplah menebarkan manfaat 

dimanapun kalian berada. Salam 126aying penuh cinta dari untuk kalian semua, keluarga 

kecilku, 2A ku ditahun 2019 ini. Semoga kita dipertemukan kembali dilain waktu dan 

tempat, juga dipertemukkan di Jannah-Nya kelak, aamiin. Salam Pengawasan! Viva 

Legisalativa! 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

Jakarta, 1 Januari 2020 

Ketua Komisi II A BPM FE UNJ 2019 

 

 

 

Muhammad Shidiq 

                                                           NIM. 8105133159 
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LAPORAN KERJA 

KOMISI II B 

BAPAN PERWAKILAN MAHASISWA FE UNJ 2019 

 

A. Pendahuluan 

Puji dan Syukur kepada Tuhan YME karena atas berkat dan anugerahNya yang begitu 

akhirnya saya bisa menjalankan dan mengemban amanah sebagai Ketua Komisi 2B untuk 

periode yang sudah berjalan ini.  

Komisi 2B ini merupakan komisi yang bertanggung jawab terhadap kepengurusan BEM 

Prodi Akuntansi. Tidak pernah terlintas dalam benak saya akhirnya bisa menjadi keluarga di 

BPM Balvantya ini. Tidak pernah terpikirkan pula bisa diamanahkan menjadi Ketua Komisi 

2B yang baru menggantikan Ka Saudah. Rasanya seperti bermimpi ketika baru memasuki 

dunia legislatif dan kemudian diangkat untuk memimpin di 2B ini. Walaupun saya pernah 

tergabung di dunia eksekutif, tetapi jujur pada awalnya saya takut tidak bisa menjalankan ini 

semua. Sempat pula merasa tidak siap, karena saya takut untuk mengecewakan orang 

banyak. Dalam perjalanan selama setengah periode ini, memang banyak sekali pasang 

surutnya. Mungkin beberapa orang menganggap bahwa tanggung jawab ini mudah, tetapi itu 

tidak semudah yang dibayangkan. Tanggung jawab cukup besar yang diemban membuat 

saya merasa harus lebih mengenal dunia baru ini dengan baik. Tetapi saya berusaha 

membawa 2B ini menjadi yang terbaik. Saya sangat bersyukur boleh ditempatkan disini. 

Banyak sekali pelajaran yang saya dapatkan selama memimpin komisi ini. 

Seiring berjalannya waktu, rasa nyaman mulai ada di Komisi 2B ini. Hal itu dikarenakan 

warna-warni yang didapatkan disini bersama para partner terbaik,  para punggawa hebat 

yaitu para anggota Komisi 2B. Merekalah yang menjadi kekuatan untuk bisa terus bertahan 

di Komisi 2B ini. Mereka yang mau diajak untuk kerja sama, membantu dan selalu semangat 

untuk menjalankan amanah ini sampai selesai. Rasanya kalau melihat mereka satu persatu 

bisa menemukan kembali semangat yang mungkin hilang karena lelah. Karena mereka, 

terlintas bahwa di komisi ini kita tidak berjuang sendirian. Dan dari merekalah, saya kuat dan 

tidak mudah menyerah untuk terus bertahan sampai kepada titik akhir periode ini. Tulisan ini 

dipersembahkan untuk kalian semua, anggota 2B yang luar biasa. 

 

B. Dinamika Kepengurusan 

Faris Al Salam  

❖ Assalamualaikum Salam, gimana sudah menemukan life di BPM? Katanya daftar BPM 

biar gak nolep (baca: no life) ya. Salam itu bisa diibaratkan pegawai SPBU selalu sabar 

mulai dari 0 sama kayak di BPM ya kamu Lam, belajar dunia legislatif dan pereditan di 

baspim dari 0. Salam termasuk anak 2B yang anteng-anteng ajadah mirip-miripSuci 

pokoknya tipikal anak baik suka bantu orang tua, semoga orgtuanya sehat terus yaa 

aamiin. Terima kasih ya karena selalu totalitas di 2B dan berusaha berkabar terus, maafin 

kalo saya ada salah sama kamu atau cuek. Semoga Allah jaga kamu ya Lam, dan 

dimudahkan terus untuk berbuat kebaikan dimanapun itu ya. 
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❖ Halooo Salaammm!!! Salam ini orang yang bertanggung jawab kalo di 2B. Salam mau 

diajak repot kalo saya minta untuk melakukan pengawasan. Salam ini kocak, apalagi 

kalau mulai ada hal-hal yang membuat dia ketawa. Ketawanya bikin ngakak.. sampai 

saya pun juga ikutan ngakak kalo denger Salam mulai tertawa. Salam itu teliti dan fokus, 

bisa dilihat dari kinerjanya di 2B. Salam mencatat semua hal-hal yang perlu dievaluasi 

dan berani untuk menyampaikan pendapatnya. Untuk Salam, terima kasih untuk 

kontribusi terbaiknya di 2B ini. Terima kasih telah membersamai dan mau peduli selama 

ini.  Bersyukur bisa kenal Salam. Maaf jika banyak kesalahan yang pernah saya lakukan 

dan belum bisa menjadi kakom yang terbaik untuk Salam. Semangatt terus yaaa untuk 

perjalanan berikutnyaa.. Semoga bisa menjadi pribadi yang lebih bermanfaat.. 

 

Febiana Nurfitria 

❖ Assalamualaikum Febi, gimana kabarnya? semoga sehat selalu ya. Febi ini layaknya 

tikus kucing sama Ridwan, main bully-bullyan dan kata-kataan terus, anaknya kalo lagi 

semangat, semangat betul, dan termasuk fast learner juga ya kamu tuh. Febi juga suka 

nanya nanya ke saya soal banyak hal, soal dunia perorganisasian di FE yang bikin buat 

saya seneng sama dia tandanya dia semangat kontribusi terus. Lurusin niatnya lagi ya Feb 

semoga Allah kasih pahala atas semua amalan kamu berkontribusi di BPM, jangan lupain 

2B yah!! 

 

❖ Halooo Febiiiii !!! Febi itu orangnya asik bangett.. klop kalau udah mulai ngobrol dengan 

saya. Sampai gibah pun juga klop banget ya Feb wkwk..partner foto banget kalau di 

BPM.  Febi itu adalah pribadi yang humoris. Dibalik humorisnya, Febi juga orangnya 

mau belajar dan mau bangkit, misalkan ketika dia pernah berada di titik tertentu karena 

sesuatu hal.  Febi itu cukup aktif kalau di 2B. Febi mau diajak untuk kerja sama dan 

melakukan hal-hal lainnya. Untuk Febi, terima kasih untuk kontribusi terbaiknya di 2B 

ini. Terima kasih telah membersamai dan mau peduli selama ini.  Bersyukur bisa kenal 

Febi. Maaf jika banyak kesalahan yang pernah saya lakukan dan belum bisa menjadi 

kakom yang terbaik untuk Febi. Kalau ada apa-apa jangan sungkan untuk cerita yaa.  

Jangan lupa untuk terus menjadi orang baik dimanapun dan kapanpun.. 

 

Muhamad Ridwanullah 

❖ Assalamulaikum. Gak jawab PKI. Ridwan itu apa ya udah kenal dari zaman kepanitiaan 

dulu sih satu divisi kita, emang udah aktif sih ya anaknya. Ridwanorangnya emang 

totalitas, yailah semuanya aja totalitas tapi emang bener sih ya gak perez aku tuh. 

Orangnya terlalu care, kayak call center lu wan wkwkkw. Apayak cocokan lu dah jadi 

kakom suka bawa makanan yang dikasih kata2 gitu. Ridwanfast learner juga nih 

anaknya, dan jiwa-jiwa kritisnya makin keliahatan selama di BPM.Walau ditengah 

perjalanan keikhlasan Ridwan sempet diuji dengan berbagai masalah, tapi Ridwan tetep 

berusaha bertanggung jawab atas setiap tugasnya. Makasih banyak ya wan, semoga bisa 

lebih dewasa dan bijak lagi, jangan lupain 2B yaps! 
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❖ Haloooo Ridwan !!! Ridwan itu orang lama yang saya kenal sejak jaman dulu kalaaa 

wkwk. Ganyangka bisa satu komisi dengan Ridwan. Ridwan itu manusia sibukkk hehe. 

Terbukti dengan beberapa amanah yang diemban diluar maupun di BPM sendiri. Tapi 

gapapa ya berarti Ridwan itu produktif. Ridwan itu orangnya mau membantu banget 

kalau misalnya saya lagi butuh bantuan. Dia mau membantu semampu dia. Ridwan bisa 

terbilang cukup bertanggung jawab ketika mulai diberikan amanah. Untuk Ridwan, 

terima kasih untuk kontribusi terbaiknya di 2B ini. Terima kasih telah membersamai dan 

mau peduli selama ini. Bersyukur bisa kenal Ridwan. Maaf jika banyak kesalahan yang 

pernah saya lakukan dan belum bisa menjadi kakom yang terbaik untuk Ridwan. 

Semangat yaa untuk perjalanan berikutnyaa. Jangan lupa untuk selalu membantu orang 

lain.. Jangan galau galau yaa wkwk..Sukses terus ya Wannn...  

 

 

Muhammad Azka Abdurrahman 

❖ Assalamualaikum zka, gimana yaa mulainya bingung mau deskripsiin apa pokoknya 

okelah ya kinerjanya, semoga kedepannya terus maksimal dalam berkontribusi ya zka, 

pasti bakal ada cobaan cobaan yang bakal mempertanykan keikhlasan Azka tapi semoga 

bisa selalu lillahita’ala dalam segala sesuatu. Azka ini suka gak enakan sama saya sampe 

minta ketemu cuma buat minta maaf gak bisa ikut penilaian. Selain rajin ngawas, dia juga 

deket sama anak-anak bemp akun jadi enaklah ya jadi penghilang kecanggungan kalo 

ngawas. Azka itu supel dan punya banyak temen di berbagai fakultas,walau kadang suka 

gak pedean ngerasa kurang ngerti “kak ini gimana ya” dan nanya-nanya gitu padahal 

mungkin ngerti cuma kurang pede aja, tapi hebatnya bisa nutupin itu semua, KEREN dah 

pokoknya, makan atap, mantap. Sukses terus ya, Capt. 

 

❖ Haloooo Azkaaaa !!! Kapten Akun 18 hehee.. Awal ngobrol sama Azka waktu closing 

PKKMB FE. Tapi walaupun belum pernah ngobrol sebelumnya dan mulai kenal seperti 

sksd wkwk, tapi Azka itu orangnya asik kalo diajak ngobrol. Azka juga suka membantu 

dan mau diajak repot. Paling kuy banget kalau melakukan pengawasan, apalagi yang 

berhubungan soal “’jalan-jalan’ ya kaa wkwk..Azka termasuk orang yang fast response 

ketika mulai obrolan di grup maupun pc. Untuk Azka, terima kasih untuk kontribusi 

terbaiknya di 2B ini. Terima kasih telah membersamai dan mau peduli selama ini. 

Bersyukur bisa kenal Azka. Maaf jika banyak kesalahan yang pernah saya lakukan dan 

belum bisa menjadi kakom yang terbaik untuk Azka. Terus semangat yaa untuk hal-hal 

baik berikutnya. Terus menebar manfaat untuk orang banyaaakk... Jangan lupa bawain 

brownies lagi yeee 

 

Prillia Ayushandra 

❖ Assalamualaikum mamahnya segala mamah wkwk yaAllah Prilly mah gausah didescribe 

yaa udah gak ada keraguan lagi sama Prilly top markotop soulmateSaudah biarpun 

sempat jarang ketemu karena kesibukan Prilly magang dan saudah KI udah saling 

percaya satu sama lain dah. Nah masalahnya karena terlalu percaya jadilah  aku kadang 
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suka pasif sama Prilly seharusnya lebih banyak nanya-nanyain keadaan Prilly. Saudah 

sama Prilly ini sering banget seirama makannya kalo ada masalah di komisi2B (jarang 

sih!) saudah bingung, Prilly juga ikutan bingung wkwk. Makasih banyak ya Prill sebagai 

mamahnya akun udah jadi mamah yang care sama anak-anak sefraksi dan 2B, makasih 

udah sabar banget juga ngebimbing saudah yang anak bawang di BPM. Terus lakukan 

kebaikan karena Allah ya Prill, love you. 

 

❖ Halloooo Ka Prilliii !!! Mamanya akun nihhh. Ka Prilli itu bisa dibilang temen, ibu 

sekaligus guru untuk saya. Ka Prilli sangat bertanggung jawab ketika diberikan amanah.  

Ka Prilli termasuk orang yang kuat, terbukti bisa membawa fraksi akun dengan baik. Ka 

Prilli banyak membantu saya, apalagi mengenai dunia perkomisian iniii. Ka Prilli 

orangnya baik bangettt dan mau buat diajak repot kalau misalnya saya butuh bantuan. 

Saat saya belum mengerti dan masih banyak belajar mengenai BPM ini, Ka Prilli mau 

membimbing saya. Untuk Ka Prilli, terima kasih untuk kontribusi terbaiknya di 2B ini. 

Terima kasih telah membersamai dan mau peduli selama ini. Bersyukur bisa kenal Ka 

Prilli. Maaf jika banyak kesalahan yang pernah saya lakukan dan belum bisa menjadi 

kakom yang terbaik untuk Ka Prilli. Semangat ya kaa untuk semester akhirnyaa..Semoga 

semuanya dilancarkan.. Sukses jugaa untuk perjalanan lain berikutnya yang akan Ka 

Prilli jalanii.. sayang Ka Prilliii <3  

 

Suci Amalia 

❖ Sesuai namanya Suci, bersih, anaknya masih polos kayak kain polos gitu?!wkwk kalau 

dibecandain suka nganggep beneran diamah, anaknya rajin walau kadang intensitasnya 

membuka chat dihp termasuk minim, cuma ujung-ujungnya suka muncul sendiri pas 

ngawas sih wkwk. Suci itu anaknya anteng-anteng aja kayak saya dah pokoknya hehe no 

macem-macem, rajin juga dan kalau ada apapun selalu selalu nanya sama Saudah. 

Semoga bisa berkontribusi dimanapun perjalanan kamu selanjutnya yaa ci, jangan lupain 

perjalanan di BPM ini yaa. 

 

❖ Halooo Suciiiii !!! Suci itu salah satu anggota 2B yang cukup pendiam. Tapi jika udah 

kenal Suci, dia itu bisa membuka obrolan dengan baik.  Suci itu suaranya terbilang imut 

kalau udah mulai berbicara. Di 2B ini, saya melihat Suci sebagai orang yang rajin. 

Terbukti ketika membantu saya melakukan penilaian proker, Suci juga orangnya teliti.  

Suci mampu mengerti tugas dan amanah yang dipegangnya dengan baik. Untuk Suci, 

terima kasih untuk kontribusi terbaiknya di 2B ini. Terima kasih telah membersamai dan 

mau peduli selama ini. Bersyukur bisa kenal Suci. Maaf jika banyak kesalahan yang 

pernah saya lakukan dan belum bisa menjadi kakom yang terbaik untuk Suci. Semoga 

bisa menjadi pribadi yang lebih bermanfaat yaaa..  
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SyaFira Fikriyyah Hakim 

❖ Assalamualaikum Firaa, apakabar fir, Fira adalah seseorang yang sudah aku kenal dari di 

bemp dulu, tetep sama anaknya, rajin, ngerjain sesuatu tanpa babibu yang pasti kelar. 

Kontribusinya di BPM tuh konsisten mesti awal-awal langsung dapet amanah berat di 

RKB ya fir. Fira makasih atas kontribusinya di BPM ya tanpa ngeluh ngerjain segala 

sesuatu dengan baik maafin kalo saya cuek ke kamu dan belum bisa jadi kakom yang 

terbaik. semoga dilancarkan step 2, 3nya dan dapat gelar Amd segera ya! semoga Allah 

kasih hikmah yang baik-baik selama kamu di BPM, jangan lupain perjalanan ini, 

loveFira. 

 

❖ Haloooo Fira !!! Partner segala partner nih yaa kitaa... Ganyangka bisa bareng sama Fira 

lagi setelah sebelumnya membersamai di BEMP Kabinet Positif sebagai PJ CSQU.  Fira 

itu baik bangettt.. paling mengerti saya saat keadaan apapun. Partner curhat terbaik saya, 

karena Fira bisa memberikan solusi dan mau mendengarkan.  Saat saya butuh Fira, dia 

akan membantu untuk selalu ada semampu dia. Firaa itu orangnya dewasa, bisa 

menyelesaikan masalah dengan baik. Saya banyak belajar mengenai apapun dari Fira. 

Fira yang merangkul saya ketika saya sedang berada di posisi yang tidak enak. Fira itu 

orang pertama yang menemani saya ketika melakukan pengawasan di 2B ini. Dan saya 

melihat Fira sebagai orang yang bisa diajak kerja sama dan bertanggung jawab ketika 

diberikan amanah apapun. Untuk Fira, terima kasih untuk kontribusi terbaiknya di 2B ini. 

Terima kasih telah membersamai dan mau peduli selama ini. Bersyukur bisa kenal Fira. 

Maaf jika banyak kesalahan yang pernah saya lakukan dan belum bisa menjadi kakom 

yang terbaik untuk Fira. Semangaattt Firaa..bentar lagi mau lulus yaa.. Sukses untuk 

semua perjalanan yang Fira ambil.. tetep jadi Fira yang saya kenal yaa...ayafluu  

 

Saudah Maarif 

Halloooo Ka Saudaahhh !!! Pertama kenal Ka Sau sebagai umi di departemen edukasi 

ketika di BEMP. Dan ternyata di BPM ini bisa kembali bertemu dan mengenal Ka Sau. 

Ga pernah menyangka di BPM ini saya bisa melanjutkan cita-cita dan perjuangan Ka Sau 

di Komisi 2B ini. Ka Sau itu partner yang mau membantu saya dalam menapaki 

mengenai dunia Komisi 2B ini. Saya belajar banyak mengenai 2B ini dari Ka Sauu... Ka 

Sau itu mau membantu banget ketika saya pada masa awal di BPM ini belum begitu 

memahami mengenai dunia pengawasan dan hal lainnya. Ka Sau yang mampu 

membimbing saya dan menuntun saya. Ka Sau sabar banget pokoknyaa. Beruntung 

punya partner di 2B sebaik Ka Sauu. Untuk Ka Saudah, terima kasih banyak untuk 

kontribusi terbaiknya di 2B ini. Terima kasih telah membersamai dan mau peduli selama 

ini. Bersyukur bisa kenal Ka Sauuu. Maaf jika banyak kesalahan yang pernah saya 

lakukan dan belum bisa menjadi kakom yang terbaik melanjutkan Ka Sau. Sukses yaa Ka 

di dunia kerjanyaa..tetep semangat untuk hal-hal lainnya. terus menebar manfaat untuk 

orang banyak ya kaa.. sayang Ka Sauu. 
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Rani Lestari Marthen 

Hai Rani cantik apa kabar kamu? Semoga sehat terus ya. Awal perjalanan Rani 

menggantikan saya di 2B, saya sudah yakin Rani dapat menjalankannya dengan baik dan 

bahkan lebih baik dari saya. Rani itu penyabar, polos (suka diisengin jadinya nih), dan 

bertanggung jawab. Aku yakin banget Rani bisa ngasih warna baru di 2B dan 

mengeksplor sifat-sifat anggotanya karena Rani itu supel. Makasih banyak ya Ran, sudah 

bersedia menggantikan Saya di setengah periode ini. Maaf kalau saya masih banyak 

kekurangan dalam membimbing kamu, but you did a great job with your own way dan 

yang paling penting kamu berhasil melawan ketakutan kamu. Beyond words lah 

pokoknya! Wish you a successful future, dan semoga bisa memberikan manfaat terus ya 

ke banyak orang dimanapun perjalanan kamu kedepannya. Makasih banyak sudah mau 

menjadi Penjaga 2B, love Rani. 

 

TERUNTUK SELURUH ANGGOTA KOMISI 2B 2019 

Terima kasih untuk perjalanan berharganya, banyak pelajaran yang didapatkan dari 

kalian. Terima kasih pula telah menggoreskan kenangan yang sangat indah.  Kalian 

adalah orang-orang hebat yang terpilih di Komisi 2B ini. Perjalanan kita mungkin selesai 

disini, tapi semoga kebersamaan kita tidak terhenti sampai disini. Jangan lupa  untuk 

saling bertegur sapa ketika bertemu. Jangan lupa untuk mengingat semua memori indah 

yang tercipta disini. Jadikan semua hal yang pernah kita lakukan bersama sebagai suatu 

perjalanan dan pembelajaran yang berharga. 

Semoga selalu ingat yaa obrolan mengenai jadwal ngawas, siapa yang bisa ngawas, nilaii 

prokerr, dan lainnyaa di grup KOMPENG 2B KECE.. 

 

C. Evaluasi Kinerja 

Dalam kepengurusan yang sudah berjalan ada beberapa evaluasi yang perlu diutarakan 

agar periode selanjutnya maju dan berkembang. Selama periode ini, Komisi 2B cukup 

menjalankan peranannya dengan sebisa mungkin. Tetapi mungkin dari beberapa anggotanya 

belum menyadari akan tugas dan tanggung jawabnya di komisi ini. Mungkin dikarenakan ada 

beberapa yang belum mengerti amanah yang sudah diberikan. Tetapi itu hanya terkadang 

saja, dan selebihnya anggota yang ada mampu berperan aktif. Rasa peka harus ada dalam diri 

setiap anggota yang ada. Dan ketika sedang melakukan pengawasan untuk proker dari BEM 

Prodi Akuntansi sendiri, diusahakan dari komisi ini tidak ngaret dan sesuai waktu yang 

ditentukan untuk datang mengawas, terkecuali bila ada kelas atau kegiatan lain. Karena 

beberapa proker sendiri pengawasan dari 2B pun telat untuk datang sehingga kegiatan seperti 

rapat ataupun evaluasi mulainya juga agak ngaret sambil menunggu BPM datang. 

 

D. Faktor Pendukung Dan Penghambat 

Pada perjalanannya, terdapat beberapa faktor yang membuat komisi ini berjalan dengan 

semestinya. Misalnya masih adanya para anggota komisi yang mau memberikan kontribusi 

terbaiknya di komisi ini. Yang rela menggunakan waktu dan tenaganya, untuk melakukan 

pengawasan dan penilaian untuk proker di BEM Prodi Akuntansi UNJ ini. mereka yang mau 
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berjuang keras, yang terus belajar. Misalkan ketika ada proker yang dirasa belum mengerti 

bagaimana untuk menilainya, mau untuk bertanya dan tidak mengulangi kesalahan yang 

sebelumnya. Tetapi ada juga beberapa faktor yang membuat komisi ini terhambat. Misalnya 

pada komisi 2B ini komunikasi diantara masing-masing anggotanya dirasa agak kurang. 

Kekeluargaan yang tercipta perlu diperbaiki lagi, agar diantara masing-masing anggota saling 

memahami. Komunikasi juga belum berjalan semestinya. Selain itu sulit untuk melakukan 

kumpul full team misalkan ketika melakukan penilaian. Jadi hanya beberapa orang saja yang 

membantu untuk menilai. Selain itu beberapa masih mementingkan dirinya sendiri, walaupun 

masing-masing memiliki kepentingan yang berbeda-beda tetapi harusnya bisa membagi 

waktunya dengan baik.  

Dengan adanya hambatan yang ada, diharapkan ini bisa menjadi peluang yang lebih baik 

lagi agar hambatan yang sudah ditulis ini tidak terulang lagi untuk selanjutnya. 

 

E. Rekomendasi 

Komisi 2B ini adalah komisi yang bertanggung jawab mengawasi, mengevaluasi, dan 

membeirkan penilaian terkadap kinerja dari BEM Prodi Akuntansi UNJ. Dalam periode yang 

sudah berjalan ini, terdapat beberapa rekomendasi agar kedepannya bisa berjalan lebih baik, 

diantaranya: 

1. Tetap menjaga kekeluargaan diantara Komisi 2B dan BEM Prodi Akuntansi, agar 

dalam kinerjanya bisa selaras dan seimbang 

2. Setiap anggota dari Komisi 2B kiranya memahami tanggung jawabnya dengan baik 

3. Mampu mengerti mengenai mekanisme pengawasan serta alur-alurnya 

4. Memberikan inovasi yang baru dan tentunya bisamembawa Komisi 2B ini berjalan 

dengan semestinya 

5. Kesadaran diantara masing-masing anggotanya terutama di pengawasan proker BEM 

Prodi Akuntansi 

6. Perkuat rasa kekeluargaan diantara Komisi 2B 

 

F. Penutup 

Demikian Laporan Pertanggungjawaban ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban 

kami dalam Komisi 2B selama satu periode ini di BPM FE UNJ periode 2019. Terima kasih 

atas pengalaman dan pembelajaran yang boleh dihadirkan selama ini. Kami mengucapkan 

permohonan maaf bila terdapat kesalahan selama menjalani kepengurusan di Komisi 2B ini. 

Semoga laporan pertanggung jawaban ini bisa menjadi bahan untuk kita mengevaluasi dan 

menjadikan Komisi 2B kedepannya menjadi lebih baik lagi. Sekian dan terima kasih ☺ 

Jakarta, 6 Januari 2020 

Ketua Komisi II B BPM FE UNJ 2019 

 

 

Rani Lestari Marthen 

                                                        NIM. 1706617022 
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LAPORAN KERJA 

KOMISI II C 

BAPAN PERWAKILAN MAHASISWA FE UNJ 2019 

 

A. Pendahuluan  

Assalamualaikum Wr. Wb.  

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya 

keluarga BPM FE UNJ Periode 2019/2020 telah dapat menyelesaikan amanah dengan sebaik -

baiknya selama satu periode. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita 

Nabi Besar Muhammad SAW, karena bimbingannyalah kitai dapat menjadi pribadi yang lebih 

baik lagi. 

Dengan berakhirnya periode ini,  BPM FE UNJ 2019  telah memberikan banyak pengalaman 

dan kenangan bagi saya sendiri, terlebih dengan diberikannya amanah sebagai ketua komisi 2C.  

awalnya, tentu saja semua hal tersebut tidaklah mudah untuk saya, dengan pengetahuan dan 

pengalaman saya yang minim ini. Namun dengan segala dukungan dan kontribusi dari anggota 

komisi 2C serta teman-teman BPM FE  membuat saya yakin dapat menjalankan amanah ini.  

Dengan adanya hal tersebut, saya mengucapkan banyak terimakasih untuk saya juga 

meminta maaf dengan segala kekurangan, kesalahan dan kelalaian yang sudah saya perbuat.  

 

 

B. Dinamika Personal  

 
Selama satu periode ini, saya dipertemukan dengan anggota yang memiliki berbagai macam 

sifat dan kepribadiannya masing-masing. Dengan waktu yang tidak singkat ini, tentu saja 

membuat kita lebih mengenal satu sama lain. Saya sangat bersyukur karena kita selalu saling 

mengingatkan, selalu cerita ketika ada kendala, selalu mau untuk membantu anggota lain yang 

kebetulan berhalangan, dan selalu mendukung satu sama lain. 

 

1. Akbar M.H Nasution  

AKBAR, yang paling depan kalo berurusan dengan hima, yang paling semangat kalo 

ngawas, selalu bisa diandelin kalo yang lain berhalangan hadir, selalu respond dengan cepat. 

Salut sama sikapnya yang mau belajar, selalu tanya kalo ada sesuatu, dan selalu komunikatif 

walaupun pada akhirnya mau pindah haluan wkwk. Semoga akbar bisa tetap bisa pertahanin 

sifat itu dimanapun ia berada. Tetap menjadi orang yang perduli sama orang lain. 

Terimakasih atas semua yang sudah akbar lakukan untuk 2C :)  

 

2. Annastasya Berliana D. 

TASYA, yang sejak awal selalu bisa menyempatkan diri untuk setiap agenda 2C, 

walaupun dia super sibuk. Terpaling mandiri walaupun baru di bpm. Sayang kita kurang ada 

waktu untuk sering ketemu ya, tapi saya harap terlepas dari bpm ini kita masih bisa saling 

berkomunikasi ya sya! Terimakasih atas semua kontribusi tasya di 2C :)   
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3. Cindy Natarina 

CYNDAY, selalu ada tawa kalo ada dia, terunik, paling ceria juga di 2C. Alhamdulillah 

kalo ada cynday suasana selalu menghangat, tapi saya tau di balik candaan dan semua 

sifatnya yang bisa dibilang antimainstream  tetap mempunyai sifat bertanggung jawab dan 

bisa di andalkan. Saya harap cynday bisa sukses dimanapun cynday berada, semoga semua 

keceriaan yang cynday kasih bisa jadi pahala. Terimakasih atas semuanya yang sudah cynday 

lakukan untuk 2C :)  

 

4. Dewi Syifa Fauziah 

DEWI, si ibu bendahara yang sangat bisa andalkan hehe. Dari awal udah rusuh, banyak 

tingkah absurdnyaa, tapi tetap bisa menjalani tanggung jawabnya. Walaupun masih baru, tapi 

saya percaya kalau dewi sudah melakukan tugasnya dengan baik. Tetap semangat, tetap 

percaya diri, tetap menjadi orang yang bisa diandalkan. semoga di periode berikutnya dewi 

tetap bisa membersamai 2C dengan baik, titip 2C ya dewi, terimakasih atas semua kontribusi 

yang sudah dewi lakukan untuk 2C :) 

 

5. Marintan Damayanti Siahaan 

MARINTAN, dengan sikap friendly dan ramahnya, marintan tetap selalu bisa melakukan 

kewajibannya dengan baik. Marintan selalu bisa membuat orang-orang disekitarnya merasa 

nyaman. Dia selalu mau belajar dan selalu berusaha yang terbaik untuk BPM.  Terimakasih 

atas semua kontribusi yang sudah marintan lakukan untuk 2C :) 

 

6. Syahla Yulfiantie Hartono 

SYAHLA, dengan semua pemikirannya yang dewasa, asik diajak diskusi dalam kondisi 

apapun. Syahla juga selalu bisa menerima masukkan dan saran dari orang lain. Syahla 

dengan semua kontribusi yang bisa ia lakukan di sela kesibukannya. Syahla harus percaya 

dengan diri sendiri.  jangan menyerah diawal, percaya la, semua pasti butuh proses dan ga 

langsung bisa.  Saya yakin syahla pasti bisa, yang penting tetap berusaha untuk menjalankan 

semuanya dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. semoga di periode berikutnya Syahla tetap 

bisa membersamai 2C dengan baik, titip 2C ya, terimakasih atas semua kontribusi yang 

sudah Syahla berikan untuk 2C :) 

 

7. Sri Maharani  

MAHAR, si pendiam yang punya banyak ide, selalu aktif di segala agenda 2C, selalu 

mau belajar dan tidak pernah malu untuk bertanya. Selalu mau berkontribusi walaupun di 

tengah kebersamaan kita mahar memutuskan untuk keluar dari BPM. Jaga kesehatan mahar,  

jangan sampe sakit terus, terimakasih atas semua kontribusi yang sudah mahar berikan untuk 

2C :)  

 

8. Tommy Ariabima 

TOMMY, terberisik, teriseng, terbawel. Tapi selalu bisa menjadi seseorang yang 

membantu saya untuk membuat 2C menjadi lebih baik lagi, dia yang bisa menyatu dan 
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perduli dengan anggota yang lain, membangun suasana yang baik dan mempererat 2C. 

terimakasih atas semua kontribusi yang sudah tommy berikan untuk 2C :) 

 

Untuk seluruh anggota 2C, saya selaku ketua komisi 2C meminta maaf atas segala kesalahan 

yang pernah saya perbuat. Saya berharap, kedepannya kita semua tetap selalu bertegur sapa, 

berkomunikasi, dan tetap menjaga silaturahmi ini. Saya sangat bersyukur kepada allah karena 

diberikan kesempatan untuk mengenal kalian, dan membersamai komisi ini bersama. terimakasih 

karna kalian sudah banyak mau mengerti saya. Semoga selalu sehat, selalu diberi kemudahan 

dalam menjalakan segala sesuatu. Aamin. 

 

 

C. Keterlibatan Anggota Komisi II C  

 

Selama satu periode, keterlibatan semua anggota Komisi II C secara keseluruhan cukup 

baik. Setiap anggota diutus untuk menjadi penanggungjawab per Departemen/Biro meskipun 

tidak seperti apa yang diharapkan, tetapi menurut saya sudah cukup baik.  

Komunikasi antar anggota Komisi II C masih kurang baik, karena adanya keterbatasan 

untuk berkomunikasi. Dengan chat saya rasa kurang efektif karena ada sebagian anggota yang 

jarang merespond.  Sedangkan untuk pertemuan terkadang waktunya sulit untuk di tentukan. 

Anggota Komisi II C juga berperan aktif dalam mengawasi kinerja Himpunan Mahasiswa 

Manajemen, dalam hal memberikan saran serta kritik terhadap program kerja Hipuman 

Mahasiswa Manajemen.  

Selama satu periode, saya bersyukur telah dipertemukan dengan anggota yang luar biasa, yang 

sudah menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya tanpa kendala yang berarti.   

 

D. Faktor Pendukung Dan Penghambat  

 

Berikut faktor yang mendukung saya selama menjabat:  

 

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya  

2. Kedua orang tua yang selalu mendukung  

3. Keterlibatan anggota Komisi II C yang cukup aktif dan sigap  

4. Teman- teman yang luar biasa di BPM FE UNJ  

5. Teman- Teman Himpunan Mahasiswa Manajemen  

6. Teman-teman di Gedung L UNJ  

 

Faktor penghambat:  

 

1. Komunikasi yang kurang intens dengan internal Komisi II C  

2. Kurangnya pemahaman Mekanisme Pengawasan  

3. Kurangnya pemahaman tentang penilaian Program Kerja HMM  
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E. Rekomendasi  

 

Untuk periode selanjutnya, saya menyarankan untuk  membuat catatan untuk setiap batas 

waktu kelengkapan administrasi di setiap agenda kerja HIMA agar dapat memudahkan pada saat 

penilaian.  

Langkah efektif untuk melaksanakan kerja Komisi II C:  

1. Setiap anggota Komisi II C diwajibkan memahami Mekanisme Pengawasan serta Tata 

Cara Penilaian.  

2. Setiap Anggota Komisi II C bisa menjalin komunikasi internal dengan lebih baik lagi.  

3. Setiap penanggungjawab per Departemen/Biro harus memahami rancangan program kerja 

Departemen/Biro yang akan dilaksanakan selama satu periode kedepan.  

 

 

F. Penutup  

Demikianlah Laporan Pertanggung jawaban ini saya sampaikan, sebagai bentuk pertanggung 

jawaban moral saya kepada seluruh pengurus dan mahasiswa Fakultas Ekonomi UNJ serta Allah 

SWT yang selalu melihat apa yang kami kerjakan. Selama satu periode saya telah berkomitmen 

dan menjaga konsistensi untuk memberikan kontribusi, namun semuanya tidak luput dari 

ketidaksempurnaan. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan yang pernah saya perbuat. Tidak 

lupa saya ucapkan terimakasih kepada: 

- Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada hamba untuk menyelesaikan 

amanahnya dengan sepenuh hati;  

- Rasulallah Muhammad SAW yang insyaAllah kita nantikan syafaatnya di Yaumul 

Qiyamah; 

- Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan dukungan;   

- BPM FE UNJ 2019 yang telah menjadi keluarga kedua saya; 

- Keluarga OPMAWA dan ORMAWA se-Gedung L; 

- Teman-Tema Himpunan Mahasiswa Manajemen atas kerjasamanya;  

- Serta seluruh pihak yang telah membantu kinerja saya selama satu periode ini.  

Dengan berakhirnya Laporan Pertanggung jawaban ini, menandakan bahwa saya harus 

menyerahkan amanah yang luar biasa ini kepada penerus-penerus BPM FE UNJ. Yakinlah 

bahwa kalian bisa lebih baik daripada saya, sehingga dapat membuat citra Legislatif di Fakultas 

Ekonomi bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum, Wr. Wb. 

 

Jakarta, 6 Januari 2020 

Ketua Komisi II C BPM FE UNJ 2019 

 

 

  Rohadatul Aisy 

NIM. 8215160746 
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LAPORAN KERJA 

KOMISI KEUANGAN 

BAPAN PERWAKILAN MAHASISWA FE UNJ 2019 

 

 “Walk on, walk on with hope in your heart 

And you'll never walk alone, 

You'll never, ever walk alone.” – Elvis Presley 

 

A. Pendahuluan 

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat-Nya yang tak dapat terhitung 

dalam kehidupan ini. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan terbaik 

Nabi Muhammad SAW berserta keluarga dan para sahabatnya. Atas izin Allah SWT kami telah 

dipertemukan dalam suatu lingkaran keluarga Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Jakarta (BPM FE UNJ). Melalui beberapa proses akhirnya kami terbentuk 

menjadi keluarga kecil yang ada di dalam BPM FE UNJ terdiri dari Sembilan orang yang 

akhirnya memegang amanah dalam Komisi Keuangan BPM FE UNJ 2019. 

Amanah tersebut telah membuat kami bersembilan saling mengenal satu sama lain. Selama 

beberapa bulan terakhir ini kami belajar bersama dalam menjalankan amanah ini khususnya 

dalam komisi keuangan. Waktu, tenaga dan pikiran kami berikan untuk menjalankan amanah ini 

agar dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Begitu banyak pengalaman yang dinikmati 

dalam menjalankan amanah ini yang dapat dijadikan sebagai pelajaran. Saling percaya dan 

bekerjasama membuat amanah ini terasa indah untuk dinikmati. Tak jarang pengalaman pahit 

pun pernah kami rasakan. Namun hal tersebut tidaklah membuat kami putus asa untuk 

meninggalkan amanah ini hingga terselesaikan. 

Tak terasa tiba saatnya kami dipenghujung kepengurusan. Amanah yang telah diberikan 

harus terelesaikan sebaik-baiknya. Segala manis dan pahit yang telah kita jalani selama kurang 

dari satu tahun ini harus dilaporkan secara tertulis dalam LPJ BPM FE UNJ 2019. Saya 

Febrillian Sajariadi Ashari selaku ketua komisi keuangan akan menyampaikan segala sesuatu 

yang telah kami lakukan dalam menjalankan amanah selama menjadi Komisi Keuangan tertulis 

di dalam LPJ ini. Dinamika personal dan evaluasi kinerja menjadi bagian yang akan saya 

sampaikan. 
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B. Dinamika Kepengurusan 

Selama menjalankan amanah di Komisi Keuangan, saya ditemani oleh delapan orang 

sahabat yang sangat tangguh tak kenal lelah dalam menjalankan amanah ini hingga akhir 

kepengurusan. Terima kasih saya sampaikan kepada delapan orang tangguh tersebut. 

1. Akbar Dwi Putra 

Biasa dipanggil Gondes sekarang, soalnya banyak bener nama Akbar di BPM periode 

ini. Ini periode kedua saya bekerja dengan si Gondes di Komisi Keuangan. Dia 

orangnya santai banget, tapi semua kerjaan kelar kok tepat waktu. Tapi kadang ini orang 

suka omdo, kurang-kurangin omdonya woi haha. Dia juga suka ngelawak, ya salah satu 

orang yang bisa bikin suasana cair sih di BPM. Dulu temen main juga pas jaman PUBG, 

sekarang udah ga main lagi sih, pada sibuk ye haha. Sukses terus bar, semoga usaha 

kopinya berjaya! 

2. Aulia Imara Ganita 

Dipanggil Aul, dia masuk pertengahan periode. Aul ini semangat banget kalo meriksa 

SPJ dan Laporan Periodik. Rasa ingin tahunya juga tinggi. Dia juga cepat ya dalam 

beradaptasi di lingkungan BPM. Dia juga gampang dikasih tau, ga batu. Tapi jangan 

kepolosan juga ya Ul, bahaya haha. Semangat ya Aul, semoga cita-citamu tercapai! 

3. Cicih Nonia 

Dipanggilnya Cici, sejak awal ketemu udah keliatan sih si cici bakal mudah bergaul di 

BPM. Dia juga gamer, demen banget main Mobile Legends. Rasa tanggungjawabnya 

juga tinggi, dia pasti menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Agak lola sih, tapi gapapa 

kok ci yang penting asik ye kan haha. Sukses terus cici, terima kasih atas kontribusinya! 

4. Febrian Ayu Wulansari 

Biasa dipanggil Ayu, dia ini orangnya ngga banyak cakap. Terus sering banget nanya 

kalo dia ngga tau, ga diem doang. Oh ya, dia juga dulunya anak BEMP Akuntansi jadi 

ya udah agak paham sih tentang komisi keuangan dari awal masuk juga. Ayu punya rasa 

tanggungjawab yang tinggi, terus loyal banget. Makasih banyak Ayu, sukses terus ya! 

5. Fikri Mubarok 

Biasa dipanggil Fikri, awal ketemu sama dia nih saya ngeliatnya orang yang semacam 

kutubuku gitu. Taunya dia ga begitu sih, orangnya biasa aja tapi emang pinter. Dia 

penurut banget, antusias kalo ada hal baru. Fikri juga rapih banget kalo berpakaian, 
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terus ga pernah ngomong kasar. Sukses terus ya Kri, makasih banyak! 

6. Frista Aryani Widodo 

Dipanggilnya Frista, eh tapi suka ada yang manggil Queen juga. Soalnya nama di 

Linenya dia tuh pernah jadi Queen haha. Fris ini orangnya supel ya, ga baperan juga, 

asik deh pokoknya. Dalam bertugas juga dia bisa nyelesein pekerjaannya dengan baik, 

kalo ga tau juga ga sungkan buat nanya ke siapapun. Semangat terus ya Fris, terima 

kasih udah menebar keceriaan di BPM! 

7. Oktaviana Mukti 

Biasa dipanggil Okta. Oh iya Okta ini rumahnya jauh banget. Tapi dia selalu antusias 

buat mengikuti kegiatan di BPM. Meskipun jarang ketemu sama saya, tapi dia orangnya 

penuh semangat kok. Selalu ga enakan kalo misalnya dia ga bisa memenuhi tugasnya 

dengan baik. Terima kasih ya Okta atas kontribusinya dan sukses terus ya! 

8. Septy Dwi Indah Sari 

Septy panggilannya. Dia ini satu-satunya anggota komisi keuangan yang seangkatan 

sama saya. Dia penuh tanggungjawab, loyal juga. Dia sosok yang bener lah buat jadi 

tauladan, daripada saya haha. Septy juga kalo apa-apa nanya saya dulu, terus dia juga 

ramah banget ama semuanya. Makasih banyak ya Sep, semoga cita-cita Septy tercapai! 

 

C. Evaluasi Kinerja 

1. Kinerja Pengawasan 

Sebagai lembaga legislatif di Fakultas Ekonomi. BPM FE merupakan koordinator 

dari Lembaga Eksekutif mahasiswa se-FE. Teruntuk komisi keuangan, kami 

mengkoordinasikan dengan para bendahara dari setiap BEM/HIMA yang ada di FE 

terkait pemeriksaan keuangannya. Komisi Keuangan BPM FE telah melaksanakan 

setiap tugas, pokok, dan fungsinya dengan baik terutama dalam menjalankan perannya 

sebagai mitra strategis dan pengawas keuangan BEM/HIMA yang ada di FE. 

Tahun ini alhamdulillah Komisi Keuangan cukup berhasil dalam mengawasi 

kinerja keuangan BEM/HIMA. Namun ada beberapa kekurangan yang kami sadari. Di 

akhir periode, kami tidak mengingatkan deadline untuk laporan periodik. Hal tersebut 

disebabkan kesibukan secara individual dari masing-masing anggota kami. Kami 

menyadari dan menyesali hal tersebut, semoga untuk selanjutnya akan lebih baik lagi. 
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2. Hubungan Komisi Keuangan dengan Bendahara BEM/HIMA  

Hubungan komisi keuangan dengan bendahara yang ada di BEM/HIMA dalam 

lingkungan FE UNJ lumayan baik. Kami menjalin komunikasi via group chat maupun 

private chat sehingga meminimalisir mispresepsi. 

 

D. Faktor Pendukung dan Penghambat 

1. Faktor Pendukung 

a. Allah SWT yang sudah memperkenankan punggawa Komisi Keuangan untuk ikut andil 

dalam menjalankan tugas sebagai legislator yang baik.  

b. Adanya Mekanisme Pengawasan dan SOP Keuangan dalam menjalankan tugas Komisi 

Keuangan sehingga hal yang dilakukan sudah berjalan sesuai dengan ketentuan hukum 

yang berlaku. 

2. Faktor Penghambat 

a. Kesibukkan tiap-tiap punggawa Komisi Keuangan yang luar biasa sehingga proses 

pengawasan terkadang tak berjalan sebagaimana mestinya. 

b. Dalam melakukan pemeriksaan, kami masih sering mepet deadline sehingga 

persiapan saat sidang kurang maksimal dikarenakan banyaknya berkas yang tersebar. 

E. Rekomendasi 

1. Untuk lebih meningkatkan hubungan antar personal diantara Komisi Keuangan perlu 

diadakan Kumpul Santaidengan Bendahara BEM/HIMA yang ada di FE UNJ. Dimana 

hal itu dilakukan agar anggota komisi dapat mengenal Bendahara Lembaga Eksekutif 

agar memudahkan dan nyamand dalam berkomunikasi dalam penyampaian informasi 

dsb.  

2. Memberlakukan deadline untuk pemeriksaan SPJ maupun Laporan Arus Kas. Hal 

tersebut perlu dilakukan supaya persiapan menjelang sidang lebih matang. 

F. Penutup 

Alhamdulillah dengan ditutupnya laporan ini maka tugas saya sebagai ketua Komisi 

Keuangan pun akan segera berakhir. Saya meminta maaf yang sebesar-besarnya jika saya 

pernah berbuat kesalahan kepada kalian selama menjabat sebagai ketua Komisi Keuangan 

maupun sebagai rekan organisasi di dalam BPM FE UNJ. 

Tak lupa terima kasih juga saya ucapkan kepada rekan-rekan saya di Komisi Keuangan 
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BPM FE UNJ khususnya dan rekan-rekan di BPM FE UNJ pada umumnya. Terima kasih 

banyak atas kontribusi kalian dalam menggerakkan organisasi ini. Terima kasih banyak atas 

semua canda tawa, kebahagiaan, persahabatan, serta kerjasama yang sudah sama-sama kita 

jalani dalam 1 periode kepengurusan lembaga tercinta ini. Tulisan ini sekaligus akan 

mengakhiri 3 tahun saya dalam sebagai anggota BPM FE UNJ, sebuah organisasi yang akan 

selalu ada tempat tersendiri dalam kisah hidup saya. 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 

 

Bogor, 5 Januari 2020  

Ketua Komisi Keuangan BPM FE UNJ 2019  

 

 

 

Febrillian Sajariadi Ashari 

      NIM. 8215163944 
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