Assalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala nikmatnya yaitu
nikmat islam, nikmat sehat, nikmat menuntut ilmu dan keberkahan dunia yang tak
terhitung jumlahnya bagi kita semua. Sholawat serta salam juga senantiasa tertuju
kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Rasul Allah yang menjadi suritauladan
sepanjang masa bagi seluruh umat di Dunia.
Selamat datang dan selamat bersyukur karena telah hadir di Universitas
Ahmad Dahlan Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebagai Mahasiswa baru. Menjadi
seorang Mahasiswa tentu menjadi sebuah kebanggan tersendiri bagi kita, dimana
Mahasiswa sebagai ujung tombak generasi bangsa. UAD menjadi Universitas yang
sudah

dikenal

di

Yogyakarta

dan

Indonesia,

sebagai

Perguruan

Tinggi

Muhammadiyah (PTM) UAD tak sekedar mendidik mahasiswa menjadi pribadi yang
intelektual, tetapi juga religius sehingga menjadi suatu keunggulan berkuliah di UAD.
Fakultas Ekonomi dan Bisnis selalu menjadi Fakultas favorit di UAD, Tren
mahasiswa baru di Fakultas ini selalu meningkat dari tahun ketahun. Kualitas Sumber
Daya Manusianya juga sangat baik jika melihat dari prestasi akademik dan
nonakademik. Sebagai seorang Gubernur Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis
tentu saya tidak akan melihat dari mana saudara berasal, dan tidak melihat program
studi apa yang saudara pilih. Saya hanya melihat Saudara adalah keluarga baru
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang nantinya siap memberi hal yang positif untuk
Fakultas ini.
Melalui Program Pengenalan Kampus (P2K) saya harapkan adik adik
Mahasiswa baru FEB bisa beradaptasi dengan baik, mengikuti acara dengan baik,
sehingga memiliki kesan tersendiri pada P2K tahun 2018 ini dan tentunya siap untuk
dikenal sebagai Mantu Kece. Julukan itu sangat melekat dengan FEB, dan menjadi
suatu kebanggan bagi kita. Dan tidak lupa sebagai eksekutif tertinggi di Fakultas, BEM
FEB menjadi badan atau organisasi mahasiswa yang bertanggung jawab pada
kegaitan tersebut dan menjadikanya sebagai program kerja departemen terkait.
Badan Ekeskutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis adalah organisasi
mahasiswa (ORMAWA) Tingkat fakultas yang dipimpin Gubernur dan wakil Gubernur,
salah satu program kerja kami adalah penerbitan Ecomagazine , dimana ini menjadi
edisi kedua kami dan edisi spesial P2K. Tentu isinya juga akan spesial pengenalan
Fakultas, dimulai dari BEM teresendiri

sampai Komunitas Komunitas yang ada

didalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sangat kami harapkan dengan membaca dan
melihat Ecomagazine ini adik adik Mahasiswa Baru FEB tergugah hatinya tertarik dan
berkontribuasi pada BEM dan Komunitas .
Melalui sambutan yang singkat ini, saya mewakili mahasiswa FEB
mengucapkan selamat datang dan selamat menjalani perkuliahan dikampus ini, tak
lupa juga kami tunggu pretasi akademik dan nonakademik atau bahkan ingin menjadi
aktivis seperti kami. Apa pun itu, tetaplah memberikan yang terbaik untuk Fakultas,
kampus, dan Indonesia.
Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
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Economic Expo #6
Adalah kerja tahunan BEM FEB UAD Economic Expo #6 perayaan besar
yang di adakan di akhir periode BEM FEB. Economic Expo #4 pada saat itu di
meriahkan oleh Payung teduh, Economic Expo #5 di isi oleh banyakl artis hingga
Ustadzah terkenal seperti Dude Harlino, Oki setiana Dewi dan Hanin Dhiya.
Economic Expo #6 pada tahun ini akan di laksanakan pada bulan November 2018 .

Gathering Night #3
Kami, dari BEM FEB UAD. Mengundang seluruh mahasiswa baru FEB ikut
dalam acara Welcome BEM. Nah, Welcome BEM adalah ajang memperkenalkan
BEM dan pendekatan dari BEM kepada mahasiswa baru FEB. Dalam Welcome BEM
akan diberitahukan tentang, Apa itu BEM? Apa saja yang dinaungi BEM FEB? Terdiri
dari departemen apa sajakah? Dan masih banyak lagi informasi yang akan kalian
dapat.
Mahasiswa baru, wajib hukumnya mengikuti Welcome BEM ini. Kenapa?
Karena acaranya akan sangat seru dan meriah.

Waktu dan tempatnya sendiri masih dirahasiakan, karena merupakan kejutan
untuk Mahasiswa baru FEB. Yang pasti, acara Welcome BEM ini akan dilaksanakan
setelah P2K atau tepatnya diawal perkuliahan.
Cara mengikuti Welcome BEM ini sangat mudah, tidak ada persyaratan khusus
dan dari BEM FEB sendiri akan menyebarkan undangan kepada para mahasiswa
baru. Jadi, tidak ada alasan untuk melewatkan acara ini.
Siapa saja boleh hadir diacara ini, tidak tertutup hanya untuk mahasiswa baru
FEB saja. Ajak teman-teman dan kerabatmu untuk bergabung dan menikmati
meriahnya Welcome BEM : Gathering Night #3 ini, tentunya dengan membawa
undangan yang telah dibagikan yaaaa.

Magang BEM

Magang berarti calon anggota yang belum secara tetap diangkat menjadi
anggota karena masih dalam taraf belajar.Magang BEM artinya calon anggota BEM
yang akan memperlajari tentang apa-apa saja yang ada didalam BEM FEB, mulai dari
hal kecil sampai hal besar yang sulit. Magang BEM menjadi kesempatan kalian
mahasiswa baru yang berniat dan tertarik untuk bergabung dan mengabdi dalam
BEM. Tidak perlu khawatir, karena anggota BEM sendiri akan dengan senang hati
membantu dan mengajari kalian bagaimana berorganisasi ditingkat BEM.
Lahan belajar untuk magang BEM sendiri akan ada di Economic Expo #6 yang
merupakan event tahunan dan event terbesarnya BEM FEB. Economic Expo menjadi
awal kalian untuk belajar dan ikut serta dalam kepanitiaan event. Untuk BEM sendiri,
Economic Expo menjadi tempat mengawasi dan menilai kinerja, dedikasi dan
komitmen kalian sebagai magang.

Apa itu mahasiswa ???
Mahasiswa, bukan lagi seorang siswa biasa yang menuntut ilmu di institusi
pendidikan (SD, SMP, SMA) seperti yang pernah kita lewati, tambahan kata‘ maha ‘,
sebelum kata ‘ siswa ‘ memberikan identitas yang berbeda. Identitas tersebut tidak
didapatkan dengan mudah, namun didapatkan dengan perjuangan , letih , dan

kesabaran dalam menempuh suatu ujian penjaringan mahasiswa baru. Maka tidak
terlalu berlebihan jika menganggap identitas mahasiswa sebagai simbol kemenangan
para juara. Mahasiswa yang terpilih memiliki potensi sebagai pemikir, tenaga ahli ,
professional, sekaligus sebagai penopang pembangunan bangsa.

Apa pentingnya mahasiswa mengikuti organisasi ?
Ya di balik mencari pengalaman tetapi memilik arti yang cukup berarti kalau
kalian ingin belajar, karena pada dasarnya sebuah pengalaman atau pembelajaran
kita dapat bukan hanya di bangku sekolah maupun di dalam kelas, melainkan juga
dalam sebuah pertemuan dan kesulitan dalam sebuah tim.
Kalian sekarang mahasiswa ,,, saatnya memilihi dan menentukan jalan ketika
menjadi seorang mahasiswa. Menjadi Mahasiswa KURA – KURA (kuliah Rapat) , atau
Mahasiswa KUPU – KUPU (Kuliah Pulang) atau bahkan Mahasiswa KUMA (Kuliah
Maen). Ketika kalian ingin terus belajar dan menetukan untuk bergabung dalam tim
akan menjadikan kalian lebih bermanfaat bahkan mampu menguji mental.

Hidup untuk mati, belajar untuk hidup selamanya
Ragam Komunitas dibawah Naungan BEM FEB UAD 2018
Komunitas Akustik
event yang mengundang komunitas
akustik.
Komunitas akustik tidak hanya berisi
mahasiswa yang lihai memainkan alat
musik

dan

mereka

yang

berorganisasi
Komunitas

akustik

dibentuk

dengan tujuan agar mahasiswa yang
berbakat dibidang musik atau memiliki
ketertarikan dibidang musik, dapat
menyalurkan hobi dan tampil didalam

bernyanyi,

tetapi

memiliki
dan

juga

keinginan

belajar

bermain

musik.
Event

terbesar

komunitas

akustik, yang digarap langsung oleh
anggotanya

adalah

Tastik.

Tastik

diadakan 2 bulan sekali dan sejauh ini

hanya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis

telah diselenggarakan sebanyak 8 kali.

tetapi juga di fakultas lainnya.

Komunitas

akustik

juga

sering

diundang untuk mengisi acara, tidak

Komunitas Futsal
minat serta menimba ilmu dalam
bidang

non-akademik

(futsal)

khususnya bagi mahasiswa Fakultas
Ekonomi

dan

Bisnis

Universitas

Ahamad Dahlan.
Komunitas futsal juga sangat
menjunjung tinggi rasa kekeluargaan
dan

kebersamaan,

serta

berbagi

pengalaman dalam bermain futsal.
Komunitas

futsal

merupakan

tempat untuk menyalurkan bakat dan

Komunitas Tari

Komunitas ini terbuka untuk seluruh
mahasiswa FEB, baik laki-laki maupun
perempuan.
Komunitas

tari,

selalu

menampilkan pertunjukkan yang luar
biasa disetiap acara, seperti Opening
Ceremony

Program

Perkenalan

Kampus (P2K), Rapat Kerja Nasional
Sekar Widuri adalah nama dari

(RAKORNAS)

komunitas tari di Fakultas Ekonomi dan

Ikatan

Bisnis. Tidak perlu pandai menari,

Indonesia (ISMEI), dan masih banyak

untuk bisa bergabung dalam komunitas

lagi.

ini. Karena, disini akan sama-sama
belajar,

dilatih

dan

dibimbing.

Senat

Se-Muhammadiyah,
Mahasiswa

Ekonomi

Selain itu, komunitas tari juga
berpartisipasi dalam perlombaan yang

diadakan diluar Universitas Ahmad
Dahlan.

Komunitas Debat
Suatu komunitas yang didalamnya mengajarkan tentang cara-cara berdebat,
mengemukakan pendapat, dan mempertahankan pendapat. Dan juga sebagai ajang
untuk bisa melatih berbicara didepan umum, melatih mental, menata bahasa dengan
baik.

Eco-Inspiring

komunitas ini sudah berjalan baik,
dengan kepengurusan dan kegiatan
yang sudah tersusun dengan baik, dan
dengan target yang sudah ditetapkan.
BEM FEB UAD dan Komunitas EcoInspiring memiliki desa binaan yang
berada di Kab. Bantul tepatnya di
dusun Saradan, Desa Terong, Dlingo,
Eco-Inspiring adalah nama dari

Kab. Bantul. Komunitas ini memiliki

komunitas Relawan Fakultas Ekonomi

tujuan

UAD. Relawan muda yang bekerja

memajukan

dengan kerendahan hati dan penuh

kegiatan

strategi dalam mengembangkan dan

jalankan, dan juga kegiatan-kegiatan

memajukan

yang

yang terjadwal dengan matrix. Target

dan

terdekat kami adalah pelatihan, dan

membutuhkan

sebuah
uluran

desa
tangan

untuk

membangun

desa

rutin

binaan

yang

dengan

biasa

pembangunan

tanggal 02 April 2017, komunitas ini

pembangunan

memang masih tergolong baru di

didukung dan dibantu oleh Fakultas.

.

icon

desa,

kami

rangkulan. Eco-inspiring berdiri pada

Fakultas Ekonomi, tetapi sejauh ini

koperasi

dan

desa,

dan
yang

Komunitas E- Visart
Adalah komunitas yang di bentuk pada tanggal 28 Maret 2018, komunitas ini
berfokus pada Desain Grafis dan Video Graphy, di dalam komunitas ini di ajarkan
untuk menggunakan aplikasi yang berkaitan dengan desain dan video seperti : Corel
Draw, Adobe Premier, Dll. Tak hanya itu komunitas ini juga tempat untuk belajar
tentang pembuatan film dari awal sampai film tersebut jadi.
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7. E - VISART

*lingkari salah satu
TUJUAN/ALASAN INGIN BERGABUNG

