OPEN RECRUITMENT PENGURUS BEM FEB 2018
Tempat

: Sekre BEM FEB UNSOED

Waktu

: Jumat, 5 Januari 2018 pukul 16.00-19.00 WIB
Sabtu – Minggu, 6 – 7 Januari 2018 pukul 09.00-15.00 WIB

Daftar dan Deskripsi Kementerian
BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Ekonomi dan Bisnis 2018
1. Kementerian Advokasi Politik ( ADVOPOL)
Hidup Mahasiswa!
Bergerak, Mengkaji dan Berjuang merupakan tugas pokok dari mahasiswa. Advokasi
Politik merupakan kementerian yang menjalankan tugas pokok tersebut. Advopol
merupakan

penggerak

pergerakan

mahasiswa

FEB

yang

terus

berusaha

memperjuangkan hak- hak mahasiswa serta kritis dalam menanggapi isu – isu terkini.

2. Kementerian Hubungan Internal
BEM selaku lembaga eksekutif di kampus, tentunya bertugas untuk menjaga dan
mengkokohkan rasa kekeluargaan dalam ruang lingkup KMFEB khususnya UKM dan
HIMA sebagai representatif mahasiswa FEB. Maka dari itu Kementerian Hubungan
Internal hadir, kementerian ini terfokus pada ranah internal KMFEB guna mewujudkan
KMFEB yang Harmonis.
Mari bergabung dan berbaur!

3. Kementerian Hubungan Eksternal
Manusia merupakan mahluk sosial yakni mahluk yang tidak terlepas dari campur
tangan manusia lainnya. BEM sebagai organisasi mahasiswa juga membutuhkan
bantuan dari pihak lain. Maka dari itu penting adanya untuk menjalin hubungan dengan
pihak eskternal guna mendapatkan relasi serta meningkatkan eksistensi BEM dan
KMFEB itu sendiri. Maka dari itu kehadiran kementerian hubungan eksternal untuk
menjalin hubungan dengan pihak eksternal KMFEB dan Civitas Akademika Unsoed.
Yuk Berjejaring☺

4. Kementerian Perekonomian
BEM memiliki salah satu fungsi utama, yaitu fungsi anggaran. Tugas utama
Kementerian Perekonomian ialah mampu mengalokasikan anggaran yang diterima

kepada sekre – sekre yang ada di FEB. Selain itu kementerian perekonomian juga
mengatur keuangan BEM itu sendiri.

5. Kementerian Sosial Masyarakat
Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu nilai dari Tri Dharma perguruan
tinggi, kemensosma mempunyai tugas sebagai Pioner bagi KMFEB untuk
melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat.

6. Sekretaris Kabinet
Salah satu indikator baiknya suatu organisasi dilihat dari kerapian administrasinya.
Tugas utama dari sekertaris kabinet adalah untuk merapikan administrasi BEM FEB
Unsoed.

7. Kementerian PSDM
Sumber Daya Manusia dalam suatu organisasi merupakan kekuatan utama untuk
menggerakkan

organisasi tersebut, kementerian PSDM bertugas untuk menjaga

Harmonisasi pengurus BEM dan juga untuk memberikan apresiasi kepada KMFEB
yang Berprestasi dan meningkatkan minat KMFEB dalam bidang PKM dan PMW.

8. Kementerian Media dan Informasi
Zaman milineal merupakan suatu zaman dimana informasi dan publikasi melalui media
sosial sangat diperlukan, oleh karena itu kementerian media dan informasi bertugas
untuk mempublikasikan kegiatan BEM FEB dan juga KMFEB guna meningkatkan
eksistensi KMFEB .

