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“Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimulai pertanggung 

jawabannya (Nabi Muhammad SAW)’’ 

Assalamualaikum wr. Wb.  

Salam Sejahtera  

Teiring salam dan doa semoga Allah SWT. selalu melimpahkan rahmat dan 

hidayahNya kepada kita semua dalam menjalankan tugas kekhalifahan di muka bumi 

ini, kita sebagi khalifah harus melanjutkan misi kenabian dalam menyebarkan nilai-

nilai keislaman keseluruh tubuh masyarakat. Melihat perkembangan budaya hari ini 

yang kian hari perubahan – perubahn semakin cepat terjadi terutama dalam soal 

kepemimpinan. Rasa syukur dan bahagia tak lupa juga kita limpahkan atas nikmat 

kesehatan dan keselamatan yang telah diberkanNya. Shalawat serta salam tak lupa 

kita hanturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan keluarga serta 

kerabatnya yang telah mewariskan tuntunan berupa ajaran agama islam, semoga 

kita semua meneruskan perjuanag beliau dalam menyebarluasakna agama yang 

benar.  

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) merupakan lembaga eksekutif tertinggi 

dalam ruang lingkup mahasiswa fakultas peternakan. Badan Esekutif Mahasiswa 

(BEM) sebagai Lembaga eksekutif tertinggi menjadi koordinator kegiatan mahasiswa 

yang mengacu pada perwujudan tridharma perguruan tinggi yang dibedah dalam 

kegiatan akademik dan non akademik di fakultas peternakan, sehingga diharapkan 

mampu memberikan progress-progress yang signifikan untuk mewujudkan fakultas 

peternakan yang lebih baik.  

Dinamika di fakultas peternakan hari ini masih banyak belum dapat 

terselesaikan. Salah satu kunci dalam menuntaskan dinamika tersebut yaitu 

semangat perjuangan dan pengabdian yang sepenuhnya didedikasikan untuk 

perbaikan fakultas peternakan.  



 

 

 

Badan Eksekutif Mahasiswa yang dinaungi oleh presiden dan wakil presiden 

dituntut untuk memiliki kemampuan manajerial yang baik sehingga dapat membuat 

sebuah organisasi berjalan dengan baik. Sebagai pilar utama di Badan Eksekutif 

Mahasiswa (BEM), presiden dan wakil presiden tidak akan mampu bergerak tanpa 

adanya bantuan dan kinerja yang baik dari jajaran pengurus lainnya. Karena 

sejatinya kekuatan utama yang harus dimilki dalam mengarungi sebuah 

kepengurusan adalah pengurus itu sendiri.   

Adanya hubungan antar pengurus, koordinasi, pengawasan dan evaluasi 

merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan untuk menunjang 

keberlangsungan dari suatu kepengurusan Badan Eksekutif Mahasiswa.  

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) yang dikomandani oleh presiden dan wakil 

presiden sebagai generasi muda yang sadar akan hak, kewajiban, peran serta 

tanggung jawab kepada umat dan bangsa Indonesia bertekad memberikan dharma 

baktinya.  

Meyakini bahwa dharma bakti tersebut dapat dicapai dengan usaha – usaha 

yang terstruktur terencana dan penuh kebijaksanaan, maka kami sebagai presiden 

dan wakil presiden badan eksekutif mahasiswa menyampaikan visi dan misi sebagai 

berikut : 

 

VISI :  

PRODUKTIF Karya Nyata : Profesional, Peduli, Kolektif dan Prestatif” 

MISI :  

1. Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai Good Student Government melalui 

optimalisasi pelayanan yang prima. 

2. Badan Eksekutif Mahasiwa yang berkualitas Insan Pengabdi. 

3. Terwujudnya LKM Fapet UB yang terintegrasi. 

4. Rekonstruksi dan Revitalisasi sumber daya mahasiswa yang prestatif. 

 

 



 

 

 

Makna PRODUKTIF : 

• PROFESIONAL  

Melaksanakan pekerjaan dengan kemampuan yang tinggi secara optimal sesuai 

dengan keahliannya 

• PEDULI 

Bertindak mengindahkan, memperhatikan, memikirkan serta menghiraukan keadaan 

sekitar sebagai langkah pengabdian 

• KOLEKTIF 

Sikap solid atau bersama-sama dalam keutuhan untuk mewujudkan tujuan bersama. 

• PRESTATIF 

Memiliki keinginan kuat dan hasrat untuk selalu maju 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GAMBARAN KERJA 

1. Sekretaris Kabinet 

Bertanggung jawab terhadap administrasi kesekretariatan BEM FAPET UB, 

mengelola inventaris BEM dan pengembangan dan pengadaan barang 

kesekretariatan, membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam penjagaan 

ketahanan dan kestabilan internal BEM, monitoring, evaluasi dan rekomendasi 

terhadap program kerja kementerian di BEM.  

2. Bendahara Kabinet 

Bertanggung jawab terhadap pengelolaan keuangan BEM FAPET UB, 

mengagendakan kegiatan finansial mandiri untuk internal BEM. 

3. Kementerian DAGRI 

- Dirjen Kelembagaan 

Menciptakan keharmonisan di Lembaga internal fapet UB sebagai 

perwujudan Lembaga internal yang terintegrasi dan sinergis, menampung 

aspirasi Lembaga internal Fakultas Peternakan 

- Dirjen Keagamaan 

Melakukan kegiatan – kegiatan kegamaan, meningkatkan solidaritas antar 

agama mahasiswa FAPET UB. 

4. Kementerian Luar Negeri 

Sebagai public relation, connector dan representasi BEM FAPET UB. Menjalin 

komunikasi dengan BEM lain di lingkup UB, melakukan kerjasama 

sponshorship, menjalin komunkasi dengan fakultas peternakan di universitas – 

universitas di Malang secara khusus dan di Jawa Timur dan nasional secara 

umum.  

5. Kementerian PSDM 

- Dirjen Hari Besar 

Pelaksana kegiatan dalam rangka memperingati hari-hari besar nasional 

dan internasional 

- Dirjen Minat Bakat 

Bertanggung jawab dalam peningkatan jiwa prestatif mahasiswa/I FAPET 

UB, merancang kegiatan yang memfasilitasi minat dan bakat mahasiswa/I 

FAPET UB.  

6. Kementerian SOSDA 

- Dirjen Sosial 

Melaksanakan pengabdian terhadap mahasiswa dan masyarakat, fasilitator 

mahasiswa untuk melakukan pengabdian di masyarakat, meningkatan 

partisipatif mahasiswa dalam kegiatan di fakultas peternakan UB  

 

 



 

 

 

- Dirjen Pemuda dan Budaya 

Menjalin komunikasi dengan komunitas-komunitas di fapet UB, 

meningkatkan kecintaan terhadap fakultas melalui kegiatan berbasis 

budaya peternakan. 

7. Kementerian KOMINFO 

Melaksanakan komunikasi dengan penyaluran informasi di eksternal dan 

internal BEM FAPET UB, memfasilitasi training IT untuk mahasiswa FAPET UB, 

melakukan propaganda jurnalistik dengan memberikan informasi-informasi 

terkini sebagai media informasi bagi mahasiswa/i FAPET UB  

8. Kementerian ADVOKAP 

- Dirjen Advokasi 

Melakukan advokasi mahasiswa, mamfasilitasi mahasiswa dalam 

memberikan informasi terkait beasiswa dan bidikmisi, memberikan pelayan 

terhadap mahasiswa dalam konteks kebutuhan terhadap fakultas.  

- Dirjen Kebijakan Publik 

Melakukan kajian terkait kebijakan – kebijakan dan isu –isu di dalam 

kampus maupun isu peternakan nasional dan internasional, isu 

perkembangan dunia serta memberikan langkah kebijakan strategis bagi 

mahasiswa/I FAPET UB. 

 

 

 


