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LAMPIRAN 
 

A. Drafting Proposal  

 

 

ANGGARAN PROPOSAL (NAMA KEGIATAN) 

(NAMA ORMAWA/FAKULTAS) 

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA 

(TAHUN) 

        

1A PEMASUKAN       

        

No Keterangan Jumlah Satuan    Harga   Sub-Total   Total  
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1 Dana Kemahasiswaan          Rp                        -    

2 Dana Usaha          Rp                        -    

3 Sponsorship          Rp                        -    

Total Pemasukan  Rp                               -  

        

2A PENGELUARAN       

        

No Keterangan Jumlah Satuan    Harga   Sub-Total   Total  

1. KESEKRETARIATAN 

a            Rp                        -    

b            Rp                        -    

c            Rp                        -   Rp                               -  
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2. SEKSI ACARA  

a            Rp                        -    

b            Rp                        -    

c            Rp                        -   Rp                               -  

3. SEKSI PUBLIKASI & DOKUMENTASI 

a            Rp                        -    

b            Rp                        -    

c            Rp                        -   Rp                               -  

4. SEKSI PERLENGKAPAN & DEKORASI 

a            Rp                        -    

b            Rp                        -    

c            Rp                        -   Rp                               -  
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5. SEKSI DANA USAHA & SPONSORSHIP 

a            Rp                        -    

b            Rp                        -    

c            Rp                        -   Rp                               -  

6. SEKSI AKOMODASI 

a            Rp                        -    

b            Rp                        -    

c            Rp                        -   Rp                               -  

7. SEKSI P3K 

a            Rp                        -    

b            Rp                        -    

c            Rp                        -   Rp                               -  
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8. SEKSI KONSUMSI 

a            Rp                        -    

b            Rp                        -    

c            Rp                        -   Rp                               -  

Total Pengeluaran  Rp                               -  

Dana  Rp                               -  

B.  Drafting Laporan pertanggungjawaban 

 

 

 

ANGGARAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN (NAMA KEGIATAN) 

(NAMA ORMAWA/FAKULTAS) 

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA 

(TAHUN) 

         

1B PEMASUKAN        
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No Keterangan Kode Nota Jumlah Satuan    Harga   Sub-Total   Total  

1 Dana Kemahasiswaan 1B-1          Rp                             

-  

  

2 Dana Usaha            Rp                             

-  

  

3 Sponsorship            Rp                             

-  

  

Total Pemasukan  Rp                           

-  

         

2B PENGELUARAN        

         

No Keteranagn Kode Nota Jumlah Satuan    Harga   sub-total   Total  

1. KESEKRETARIATAN   

a   2B-1-a          Rp                             

-  

  

b              Rp                             

-  

  

c              Rp                             

-  

 Rp                           

-  

2. SEKSI ACARA    
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a              Rp                             

-  

  

b              Rp                             

-  

  

c              Rp                             

-  

 Rp                           

-  

3. SEKSI PUBLIKASI & DOKUMENTASI   

a              Rp                             

-  

  

b              Rp                             

-  

  

c              Rp                             

-  

 Rp                           

-  

4. SEKSI PERLENGKAPAN & DEKORASI   

a              Rp                             

-  

  

b              Rp                             

-  

  

c              Rp                             

-  

 Rp                           

-  

5. SEKSI DANA USAHA & SPONSORSHIP   

a              Rp                             

-  
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b              Rp                             

-  

  

c              Rp                             

-  

 Rp                           

-  

6. SEKSI AKOMODASI   

a              Rp                             

-  

  

b              Rp                             

-  

  

c              Rp                             

-  

 Rp                           

-  

7. SEKSI P3K   

a              Rp                             

-  

  

b              Rp                             

-  

  

c              Rp                             

-  

 Rp                           

-  

8. SEKSI KONSUMSI   

a              Rp                             

-  

  

b              Rp                             

-  
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c              Rp                             

-  

 Rp                           

-  

Total Pengeluaran  Rp                           

-  

Kelebihan/Kekurangan Dana  Rp                           

-  

         

         

3B PENGEMBALIAN DANA SISA HASIL KEGIATAN      

         

No Sisa Anggaran Panitia  Jumlah      

Panitia Kas     

1  0-2000,000  80%         

2  2000,0000-5000,000  70%         

3  5000,000-LEBIH  60%         
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A. Lampiran Job Desc Informan 

 

1. Gabriella Sheily Handoko Soegijanto 
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2. Natalia Kristina Sugiharto 

 

 



3 
 

3. Novena 
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4. Sovie Anggraeni 
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5. Bela Nadiya  
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6. Oei Vanessa Ignatia 
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7. Yessica Renata Christiani. W 
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8. Paula Edeltrudis Arisina 
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9.  Andi Setiawan Ari Suswanto 
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10. Maria Ivana Putri Ferlani 
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A. Lampiran  Tabel Jawaban dari ORMAWA Periode 2019/2020 

 

NO 1 2 3 4 5 

Timestamp 12/05/2020 14.45 12/06/2020 17.26 12/08/2020 

22.22 

12/08/2020 22.41 12/08/2020 23.07 

Nama 

Lengkap 

Oei Vanessa Ignatia Yessica Renata C.W Gabriella Sheily 

H S 

Natalia Kristina  Novena 

Jabatan 

Dalam 

Organisasi 

Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris 
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Nama 

Organisai, 

SEMU, 

BEMU, UKM 

UNIV, SEMF, 

BEMF, UKM 

FAKULTAS 

(tolong 

diberikan 

penjelasan 

nama ukm  

dan jika bem 

fakultas, 

fakultas apa) 

UKM UNIV 

BULUTANGKIS 

Ukm tennis lapangan SMF-Teknik 

(Sekre+Bendaha

ra) 

SMFAD Senat Mahasiswa FAD 

periode 

jabatan 

2019/2020 2019/2020 2019/2020 2019/2020 2019/2020 
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Apa saja job 

desk yang 

dikerjakan? 

 Membuat proposal 

RKT 

- Membuat proposal 

kegiatan 

- Membuat surat - 

surat 

- Membuat lembar 

absen latihan rutin 

- Membuat LPJ 

kegiatan 

- Mengurus web 

ormawa UKM 

Membuat proposal, lpj, 

notulen, surat 

sebagai sekre: 

membuat 

proposal, lpj, 

surat 

peminjaman 

barang/ruangan, 

surat undangan 

sebagai 

bendahara: 

mengelola 

keuangan SMF-T 

Membuat surat-surat 

keperluan acara 

Membuat Proposal dan LPJ 

kegiatan 

Mencatat (notulensi) 

disetiap pertemuan internal 

maupun eksternal senat 

Memeriksa LPJ dan proposal 

dari ormawa ormawa di 

FAD, membantu sekretaris 

internal dalam pembuatan 

LPJ, Proposal dan surat 

senat, membuat notulensi 

Lampirkan 

lembar job 

desk yang 

tertera pada 

laporan 

proposal 

atau 

pertanggungj

awaban yang 

telah di 

laksanakan 

berupa word 

/pdf 

https://drive.google.co

m/open?id=1PuGE2gm

xqSPTOgIUzLjgTKjrPzQj

5wBk 

https://drive.google.com/ope

n?id=1i3ybRGsBnF_hNyAOOw

MOZNV0LXBuEkCQ 

https://drive.go

ogle.com/open?

id=1V2Mjz-

Gmmm_JKFoRH

n2rXp-

FNYiVpRIB 

https://drive.google.com/o

pen?id=1tlFeQ4RPJVGc3fT8

FZla6dgkaMellIqF 

https://drive.google.com/op

en?id=1ZP2ucca2IguxCdNejc

FrRLh4zV_cPBV7 
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1. Apa itu 

ORMAWA? 

Organisasi Mahasiswa, 

wadah untuk 

mahasiswa menjadi 

pengurus dalam 

sebuah organisasi 

dalam menjalankan 

kegiatannya 

Organisasi Mahasiswa Ormawa adalah 

Organisasi 

Mahasiswa 

(organisasi yang 

berada di 

tingkat 

universitas yang 

anggotanya 

adalah 

mahasiswa 

mahasiswa). 

Organisasi Mahasiswa yang 

bergerak untuk 

mengembangkan diri dan 

sebagai platform dalam 

mahasiswa untuk aktif 

berperan dalam fakultas 

maupun universitas 

Organisasi Mahasiswa 

2. 

Bagaimana 

kegiatan 

ORMAWA itu 

terbentuk? 

Dengan open 

recruitment sebelum 

masa kepengurusan 

tahun sebelumnya 

berakhir 

Melalui pembahasan dalam 

rapat, membentuk RKT 

kemudian di setujui oleh 

pendamping 

Kegiatan 

ormawa 

terbentuk 

dengan adanya 

niatan/tanggung 

jawab untuk 

mengembangka

n manusia 

manusia di 

dalamnya agar 

dapat 

berkembang 

bersama/ dapat 

mengembangka

n potensi, 

menambah 

keakraban dll. 

melalui survei 

pengembangan yang sudah 

diterima dikampus untuk 

banyaknya peminatan yang 

aktif dalam kegiatan 

tersebut 

atas persetujuan bersama  
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3. 

Bagaimana 

aktivitas 

kegiatan 

ORMAWA? 

Aktivitas UKM 

Bulutangkis ada 

beberapa antara lain, 

kegiatan latihan rutin 

di sporthall, lomba 

invitasi antar 

mahasiswa, Lomba USC 

antar pelajar SMA se-

Jateng & DIY (tahun ini 

dibatalkan karena 

pandemi, dialihkan jadi 

kegiatan inventarisasi 

dan baksos) 

Kegiatan ormawa berjalan 

sesuai RKT yang ada, namun 

adanya kendala akan merubah 

kegiatan yang berbeda 

dengan yang ada di RKT. 

aktivitas 

dilakukan sesuai 

apa yang 

diajukan dalam 

rkt  

ramai dan menyenangkan  berjalan dengan lancar 

4. Apa yang 

dilakukan 

setiap kali 

ada 

pergantian 

jabatan dari 

periode 

sebelumnya 

ke periode 

berikutnya? 

Ada makrab untuk 

kepengurusan lama 

dan baru untuk lebih 

saling mengakrabkan 

diri satu sama lain 

Pengurus lama akan 

memberitahukan hal2 dasar 

kepada pengurus baru. 

pendaftaran, 

pengumpulan 

berkas, seleksi 

berkas, 

wawancara, 

seleksi, dan 

keputusan 

serah terima jabatan serah terima jabatan 
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5.Hal teknis 

apa yang 

dilakukan 

dalam 

pergantian 

periode? 

Pembuatan rencana 

kegiatan untuk 1 

periode ke depan dan 

diajukan berupa 

proposal RKT 

Mencari calon pengurus baru 

yang kompeten dan 

berpengalaman 

wawancara 

mungkin. maaf 

saya kurang 

paham dengan 

pertanyaannya. 

Melakukan open 

recuitment dan kemudian 

wawancara 

serah terima jabatan 

6. Apa yang 

dilakukan 

setelah 

pembentuka

n ORMAWA 

? 

Ada pengumuman 

pembagian dana 

kemahasiswaan oleh 

Univ melalui 

pengumuman hasil 

akreditasi --> buat 

proposal RKT --> buat 

proposal kegiatan 

Membentuk Rkt menyusun rkt  mendiskusikan kegiatan 

selama satu periode 

melakukan serah terima 

jabatan 
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7. Apa yang 

dilakukan 

dalam 

pembetukan 

rencana 

kegiatan 

tahunan(RKT

) ? 

Biasanya isi RKT hampir 

sama dengan tahun - 

tahun sebelumnya, 

karena kebanyakan 

proker kegiatan 

merupakan proker 

utama UKM. Hanya 

berbeda apabila ada 

pengalihan contoh 

akibat pandemi 

Membentuk rencana kegiatan 

selama masa jabatan.  

menyusun rkt 

didasarkan dg 

rkt lama 

memaparkan hasil diskusi 

mengenai kegiatan selama 

satu periode 

membuat rencana kegiatan 

yang akan dilakukan selama 

satu periode kedepan dan 

menentukan perkiraan 

anggaran serta ketua setiap 

kegiatan 

8. 

Bagaimana 

rkt dapat 

berjalan 

dengan 

lancar dan 

baik ? 

Dari sekre sendiri 

dengan tepat waktu 

membuat proposal dan 

LPJ supaya dari 

pencairan dana tepat 

waktu juga 

Para pengurus mengetahui 

secara rinci rkt yang telah di 

bentuk. Dalam pelaksanaan 

mengikuti rkt yg telah di 

bentuk 

jika ada 

persiapan yang 

matang, panitia 

mau bekerja 

sama dengan 

sungguh 

sungguh, ada 

nya kesiapan 

hati  

mengatur tanggal agar 

tidak bertabrakan dengan 

kegiatan lain 

semua prokernya dijalankan 

dengan baik dan mencapai 

indikator keberhasilan 
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9. 

Bagaimana 

rkt dapat 

terealisasi 

sesuai 

dengan 

proposal 

yang 

diajukan ? 

Dengan waktu 

menyusun RKT sudah 

dipertimbangkan baik - 

baik dari konsep 

kegiatan hingga 

anggaran yang akan 

dikeluarkan 

Dalam membentuk rkt melihat 

dari rkt tahun sebelumnya. 

Memperbaiki kesalahan yang 

ada dari tahun sebelumnya. 

maaf saya 

kurang paham 

maksud 

pertanyaannya. 

menurut saya, 

ya bisa bisa saja, 

kan pembuatan 

proposal 

didasarkan apa 

yg tercantum 

dalam rkt.  

mempersiapkan dengan 

baik dengan tidak dadakan 

memenuhi indeks 

keberhasilan 

10. 

Pertimbanga

n apa yang 

menjadi 

penentu 

dalam 

pembuatan 

rkt ? 

Konsep kegiatan, 

target, waktu play dan 

anggaran 

Kegiatan tahun sebelumnya, 

mengevaluasi kegiatan yang 

sudah ada, membentuk 

kegiatan baru. 

timing, tempat waktu dan tempat evaluasi tahunan 



21 
 

11. Dasar/hal 

pokok apa 

yang 

dilakukan 

ORMAWA 

dalam 

menjalankan 

kegiatan 

rktnya? 

Membuat proposal dan 

LPJ serta proposal 

sponsor apabila ada 

membutuhkan 

sponsorship dari pihak 

luar 

Kegiatan di laksanakan 

sebagai bentuk tanggung 

jawab sebagai pengurus. 

ingin 

mengadakan 

perbaikan2 

berdasarkan 

dengan proker2 

dari rkt. 

perbaikan2 yang 

akan 

memajukan 

fakultas/univ/m

anusia-manusia 

yang 

ditargetkan. 

persiapan acara evaluasi dari tahun 

sebelumnya 

12. Sebagai 

sekre/Benda

hara hal 

teknis apa 

yang 

dilakuakan 

dalam 

pembuatan 

laporan? 

Mengedit formal 

proposal sesuai RKT 

dan konsultasi dengan 

ketua apabila ada 

perubahan dll 

Laporan perdivisi selama 

kegiatan berlangsung. 

mengumpulkan 

nota, format 

pembuatan proposal agar 

dana bisa cair tepat waktu 

sebelum hari h 

membuat laporan 
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13. Sebagai 

sekre/ 

Bendahara 

kendala apa 

yang selalu 

ditemukan 

dalam 

pembuatan 

proposal 

maupun LPJ? 

Kendala di proses 

tanda tangan 

pendamping dan Univ 

(WR 3) yang terbilang 

cukup lama, selain itu 

juga proses pencairan 

dana 

Terlambat nya laporan per 

divisi 

mengumpulkan 

nota-nota 

anggaran yang kadang 

belum cair ataupun kurang 

meminta tanda tangan 

persetujuan  

14. Yang 

menjadi 

dasar dalam 

pembuatan 

LPJ 

Hal utama lebih ke 

anggaran yang benar - 

benar terealisasi dan 

bukti pengeluaran yang 

lengkap 

Rincian kegiatan, seperti 

keuangan, evabes, nota2  

mempertanggun

g jawabkan 

kegiatan 

kegiatan yang 

telah diajukan 

dalam proposal 

ke valid an data kegiatan yang sudah terjadi 
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15. Apakah 

nota yang 

dikeluarkan 

tercatat 

semua pada 

LPJ ? 

Iya Ya iya tercatat ya 

16. Apakah 

selama ini 

proposal dan 

LPJ 

mengalami 

perbedaan 

signifikan 

dalam hal 

penganggara

n? 

Tidak, karena 

pertimbangan 

anggaran diproposal 

berdasarkan anggaran 

kegiatan tahun lalu 

Perbedaan di lpj memang ada 

namun tidak jauh berbeda 

dengan proposal. 

tidak cukup signifikan jarang terjadi 
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17. Hal yang 

mendalami 

dalam 

pembuatan 

proposal dan 

LPJ 

Informasi tentang 

konsep, anggaran, 

waktu dll yang sudah 

direncanakan agar 

terealisasi sesuai 

dengan rencana awal 

Hal yang di lakukan selama 

kegiatan tersebut berjalan 

niat anggaran kegiatan yang akan 

dilaksanakan dan yang 

sudah terlaksana 

18. 

Pertimbanga

n yang 

dilakukan 

dalam 

mengajukan 

anggaran 

kemahasiswa

an 

Tergantung seberapa 

besar acara tersebut 

membutuhkan dana 

Tingkatan kegiatan tersebut perkiraan/estim

asi berdasar 

kegiatan periode 

sebelum 

kurang atau terlalu banyak 

karna terkadang dana sulit 

turun 

kebutuhan  
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19. Tugas 

apa saja 

yang 

dikerjakan 

sekre/benda

hara ? 

 Membuat proposal 

RKT 

- Membuat proposal 

kegiatan 

- Membuat surat - 

surat 

- Membuat lembar 

absen latihan rutin 

- Membuat LPJ 

kegiatan 

- Mengurus web 

ormawa UKM 

Membuat proposal, lpj, 

notelen, surat 

sebagai sekre: 

membuat 

proposal, lpj, 

surat 

peminjaman 

barang/ruangan, 

surat undangan 

sebagai 

bendahara: 

mengelola 

keuangan SMF-T 

Sekre membuat Proposal, 

Lpj dan surat yang 

berhubungan dengan rkt. 

Serta mencatat selama 

kegiatan berlangsung. 

Bendahara memegang 

keuangan dan membuat 

laporan anggaran disetiap 

Proposal dan LPJ, serta 

menempelkan dan 

mengumpulkan nota 

selama pengeluaran 

kegiatan  

Memeriksa LPJ dan proposal 

dari ormawa ormawa di 

FAD, membantu sekretaris 

internal dalam pembuatan 

LPJ, Proposal dan surat 

senat, membuat notulensi 

20. Dalam 

pencatatan 

LPJ apakah 

kendala yang 

ditemukan 

Kurang teliti dalam 

anggaran (misal 

pengeluaran bahasa 

asing lupa diitalic)Nota 

yang kadang dari toko - 

toko kecil (jadi tidak 

ada nama toko, dan 

cap) 

Laporan perdivisi yang 

terlambat 

tidak ada yang 

benar2 menjadi 

kendala 

lembar kesekretariatan 

yang terkadang tertinggal 

saat pembicara cepat 

menjelaskan 

meminta tanda tangan 

pengesahan 
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21. Dalam 

melakukan 

pelaporan 

LPJ, apakah 

ada 

ketidaksesua

ian di pihak 

UPT 

Selama periode saya, 

tidak ada. Tapi ada 

ketidakesuaian 

mungkin apabila di 

bukti pengeluaran 

kurang lengkap 

Ada sepertinya tidak 

ada 

pernah saat kami 

mengajukan full dana 

namun diberikan hanyak 

yang terpakai 

ada 

22. Apakah 

ada sumber 

dana lain 

selain dana 

kemahasiswa

an? 

Dana Usaha, 

Sponsorship, Kas/ 

Kontribusi panitia 

Dana mandiri ada, dana kas tidak kalau di senat sumber dana 

hanya dari kemahasiswaan 
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23. 

Bagaimana 

penerapan 

pengelolaan 

keuangan 

ORMAWA 

selama ini? 

Dengan adanya kas tiap 

minggu Rp 5.000 

Pengeluaran dan pemasukan 

akan di catat secara rinci 

baikk, sudah 

terstruktur 

kemana 

perginya uang 

uang  

membawa bukti nota baru 

bisa dikasih uang atau 

sebaliknya asal ada bukti 

tertulis 

cukup baik 

24. Apakah 

pengelolaan 

keuangan 

ORMAWA 

sudah 

terkonsep 

dengan baik? 

Sudah Ya Puji Tuhan, 

menurut saya 

sudah 

sudah cukup baik sudah cukup baik 
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25. Apakah 

sistem 

pengelolaan 

keuangan 

ORMAWA 

sudah 

ada?jika ya 

apakah 

sudah 

terlaksana 

dan 

bagaimana 

penerapanny

a, jika belum 

apakah 

sistem itu 

penting 

dalam hal 

pelaporan 

LPJ 

Sudah ada, 

penerapannya ada 

penyimpanan yang 

berbeda dalam urusan 

dana (misal yang urus 

dana kas itu bendahara 

1, dana acara 

bendahara 2, dana dari 

danusan di koor danus 

baru terakhir di setor 

ke bendahara) 

Pengeluaran dan pemasukan 

di catat oleh bendahara 

kemudian dilaporkan kepada 

ketua 

ya, sudah, 

mendata setiap 

pengeluaran dan 

pemasukan  

ada dan cukup baik pengelolaan keungan 

ormawa oleh bendahara 
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26. Apakah 

selama ini 

pelaporan 

dilakukan 

secara 

terbuka dari 

pihak sekre, 

bendahara, 

maupun 

ketua/yang 

berhak 

mengetahui 

keluar/masu

knya 

anggaran? 

Ya Bendahara dan ketua 

mengetahui secara lebih rinci. 

Sekretaris mengetahui saat 

membuat lpj. 

ya tentu ya 

27. Ketika 

pencatatan 

dilakukan 

apakah ada 

pihak yang 

berwenang 

mengetahui 

(ketua) 

Tentu saja Ya ada ketua acara, penanggung 

jawab 

ya 
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28. Siapa 

yang 

bertanggung 

jawab untuk 

memberikan 

proposal dan 

LPJ ke UPT ? 

Sekretaris Semua pengurus ukm, atas 

persetujuan ketua dan 

sekretaris 

sekretaris sekretaris dan bendahara sekretaris, namun jika 

sedang berhalangan dapat 

diwakilkan 

29. 

Bagaimana 

sikap 

sekre/Benda

hara dalam 

membuat 

laporan yang 

terkendala 

dengan nota 

yang tidak 

ada? 

Biasanya untuk 

nominal kecil dengan 

mengganti nota baru 

Menyuruh panitia tersebut 

mencari kembali nota 

tersebut,atau apabila 

memang sudah hilang 

membuat nota baru 

sikapi dengan 

santai dan 

tenang 

pernah meminta nota 

kembali jika tempatnya 

terjangkau 

menunggu nota 
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30. Alternatif 

apa yang 

dilakukan 

jika nota 

hilang? 

Biasanya untuk 

nominal kecil dengan 

mengganti nota baru 

Apabila memungkinkan 

meminta nota baru kepada 

penjual. 

menggantinya 

dengan kuitansi 

yang harus ada 

ttd penanggung 

jawab (misalnya 

ketua) 

membuat nota yang 

ditanda tangani oleh pihak 

yang bersangkutan 

dibuat ulang  

31. Apakah 

selama ini 

pencatatan 

yang ada dan 

nota sudah 

sesuai? 

Sudah Ya ya sudah sudah 
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32. Evaluasi 

yang 

dilakukan 

untuk 

proposal dan 

LPJ agar 

efisien dan 

efektif 

Sudah mulai membuat 

proposal H-1 bulan 

sebelum play agar dana 

cair tepat waktu. LPJ 

mulai dicicil saat 

proposal sudah beres, 

agar setelah play bisa 

cepat dalam proses 

buat LPJ 

Web ornawa di perbaiki semua 

didasarkan pada 

niat dalam diri 

pribadi masing-

masing, ketika 

niat sudah ada, 

maka proposal 

dan lpj akan 

beres pada 

waktunya 

sudah cukup efektif untuk 

formatnya. namun pihak 

UPT mungkin bisa 

mengelist lalu kirimkan 

kegrup dana apa saja yang 

sudah cair. jika dihubungi 

secara personal tidak ada 

kabar sama sekali mungkin 

karena kesusahan mencari 

nama setiap ormawa 

diberikan format yang jelas 

dan tidak berubah ubah, jika 

terjadi kejadian mendadak 

seperti pandemi ini yang 

mengharuskan online, 

sistem nya dibuat dengan 

jelas, tata cara 

diberitahukan dan jangan 

berubah ubah 

33. 

Bagaimana 

pengalaman 

sekre/Benda

hara dalam 

menjalankan 

tugas? 

Pengalaman untuk 

tahu bagaimana flow 

kerja sebagai sekre di 

suatu ormawa, 

pengalaman buat 

proposal dan LPJ yang 

sesungguhnya 

Menambah pangalaman, lelah luar biasa, cukup 

kelabakan 

karena 

proposal/lpj 

agaknya 

menumpuk  

terkadang masih ada 

format yang berbeda 

antara pihak UPT dan UKA 

dalam surat menyurat 

maupun tandatangan guna 

peminjaman sesuatu. pihak 

UPT yang sulit untuk 

dihubungi pencairan dana 

cukup menyenangkan 
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NO 6 7 8 9 10 

Timestamp 12/10/2020 20.46 12/11/2020 12.26 12/16/2020 13:12:42 12/17/2020 20:16:49 12/18/2020 18:44:23 

Nama 

Lengkap 

Paula Edeltrudis Arisina ANDI SETIAWAN ARI 

SUSWANTO 

Maria Ivania Putri Ferlani Sovie Anggraeni Nadya 

Jabatan 

Dalam 

Organisasi 

Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris Sekretaris 
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Nama 

Organisai, 

SEMU, 

BEMU, 

UKM UNIV, 

SEMF, 

BEMF, 

UKM 

FAKULTAS 

(tolong 

diberikan 

penjelasan 

nama ukm  

dan jika 

bem 

fakultas, 

fakultas 

apa) 

UKM Soegijapranata 

Debate Society  

UKM BRIDGE UKM Kembangtaru SMFTP (SEMA 

Fakultas Teknologi 

Pertanian) 

UKM Basket 

periode 

jabatan 

2019/2020 2019/2020 2019/2020 2019/2020 2019/2020 
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Apa saja 

job desk 

yang 

dikerjakan? 

Membuat proposal, lpj, 

surat izin 

MENGERJAKAN PROPOSAL 

DAN LPJ  

Sekretaris di acara 

SOETRADAFEST 2020 

Membuat notulensi 

saat kegiatan SMF-TP 

Membuat proposal 

dan laporan 

pertanggungjawaban 

untuk seluruh 

kegiatan SMF-TP 

Melakukan 

pengecekan terhadap 

proposal dan laporan 

pertanggungjawaban 

dari setiap program 

kerja BEMF-TP 

Membuat logbook 

SMF-TP 

Program Kerja: 

Inventarisasi dan 

Legal Drafting 

Membuat Proposal dan LPJ 

Coaching Clinic serta 

Soegijapranata Basketball 

League 

Lampirkan 

lembar job 

desk yang 

tertera 

pada 

laporan 

proposal 

atau 

pertanggun

gjawaban 

yang telah 

di 

https://drive.google.com

/open?id=1m_jMzVG1YY

_FdEPOT8Epd104ZOfkKn

KY 

https://drive.google.com/o

pen?id=15Ut0zs8SdUPAYi0

CYnAlDSvb7vVf4X3d 

https://drive.google.com

/open?id=147JL78RCXKF

fmGH5L22TlK6C-isa3hDT 

https://drive.google.c

om/open?id=1tnswTa

VkE5f_gD7fx4-

nKmcUacuTwE3B 

https://drive.google.com/op

en?id=1IaJIoXysLzFpqFy7F9

WUWAjVBmP5D3Jv 
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laksanakan 

berupa 

word /pdf 

1. Apa itu 

ORMAWA? 

organisasi yang 

bertujuan menjadi 

wadah mahasiswa 

belajar atau 

mengembangkan potensi 

dan kemampuan yang 

dimiliki 

ORGANISASI WAHASISWA ORMAWA merupakan 

wadah atau tempat bagi 

mahasiswa, dimana 

dengan adanya tempat 

atau wadah dalam 

bentuk organisasi ini 

dapat meningkatkan dan 

menumbuhkan kualitas 

diri yang tinggi 

Organisasi Mahasiswa 

yang tujuan 

utamanya untuk 

menampung & 

menyalurkan aspirasi 

mahasiswa 

(menjembatani 

mahasiswa dengan 

pihak universitas). 

Namun juga 

menjalankan tugas 

sesuai GBHK.  

organisasi mahasiswa 
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2. 

Bagaimana 

kegiatan 

ORMAWA 

itu 

terbentuk? 

Berawal dari orang-orang 

yang suka debat, 

kemudian mereka 

membentuk SDS 

JIKA SUATU UNIVERSITAS 

TIDAK ADA ORGANISASI 

MAKA AKAN SULIT UNTUK 

MENGKOORDINASI 

MAHASISWANNYA 

Dengan adanya 

mahasiswa yang diajak 

untuk bergabung, 

sehingga membantu dan 

mengembangkan 

ormawa yang ada 

Kegiatan ORMAWA 

dibentuk untuk 

memenuhi 

kebutuhan 

mahasiswa 

Dengan melihat peluang-

peluang yang ada 

3. 

Bagaimana 

aktivitas 

kegiatan 

ORMAWA? 

UKM SDS terbagi 

menjadi 2 bagian, ada 

anggota dan pengurus. 

Anggota SDS memiliki 

kegiatan latihan debat 

rutin setiap minggu, 

mewakili Unika dalam 

lomba debat, dan public 

speaking. Sedangkan 

pengurus SDS memiliki 

kegiatan mengurus 

keperluan anggota, 

seperti mencari ruang 

untuk rapat rutin, 

mengurus surat untuk 

lomba, membuat absen. 

UKM memiliki satu 

proker besar yaitu SDC 

(Soegjapranata Debate 

KEGIATAN ORMAWA 

BERFOKUS UNTUK 

MENYAMPAIKAN ASPIRASI 

MAHASISWA KE DEKAN 

FAKULTAS MAUPUN 

UNIVERSITAS 

Berjalan lancer, 

terstruktur 

kegiatannya 

bertujuan untuk 

memenuhi 

kebutuhah 

mahasiswa dan 

sesuai dengan GBHK.  

Berjalan dengan baik dan 

lancar 
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Championship) yang 

diadakan setahun sekali. 

4. Apa yang 

dilakukan 

setiap kali 

ada 

pergantian 

jabatan 

dari 

periode 

sebelumny

a ke 

periode 

berikutnya

? 

Serah terima jabatan ADANYA PEMILIHAN CALON 

KETUA DAN WAKIL PERIODE 

SELANJUTNYA 

Evaluasi, lalu adanya 

pemilihan untuk ketua 

periode berikutnya, dan 

saling menyemmangati 

akan ada seleksi 

ketua dan anggota, 

serah terima jabatan, 

acara untuk 

menjelaskan tentang 

kegiatan dan tugas 

yang dilakukan ke 

periode baru.   

memilih kandidat calon 

ketua, dilakukan orasi lalu 

pemilihan calon ketua. 
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5.Hal teknis 

apa yang 

dilakukan 

dalam 

pergantian 

periode? 

oprec anggota baru, 

merapikan data-data, 

serah terima jabatan, 

menjelaskan jobdesc 

bagi anggota dan 

pengurus yang baru 

ADANYA PENGEVLUASIAN 

PROKER DARI PERIODE 

SEBELUMNYA KE PERIODE 

YANG BARU 

Menyusun kembali 

struktrus ormawa 

pemilu ketua, seleksi 

anggota, sertijab, SBL, 

gathering.  

memilih kandidat calon 

ketua, dilakukan orasi lalu 

pemilihan calon ketua.  

6. Apa yang 

dilakukan 

setelah 

pembentuk

an 

ORMAWA 

? 

Perkenala, menjelaskan 

ulang jobdesc, menyusun 

RKT, menyusun rencana 

apa saja yang ingin 

dilakukan atau diubah 

untuk setahun kedepan 

MEMBUAT  PROKER YANG 

MENGASPRESIASI SARAN 

MAHASISWA  

Pelantikan, lalu 

pembagian dan 

penjelasan jobdesk 

pengesahan susunan 

fungsionaris, hak & 

kewajiban, 

penjalanan tugas.  

Melakukan sertijab 
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7. Apa yang 

dilakukan 

dalam 

pembetuka

n rencana 

kegiatan 

tahunan(RK

T) ? 

Rapat, akan ada lomba 

apa saja yang ingin 

diikuti, kegiatan apa saja 

yang ingin dilakukan, 

tanggal berapa kira-kira 

akan dilaksanakan 

MENYUSUN KAPAN AKAN 

BERJALANNYA PROKER 

Diskusi sambal sharing-

sharing pengalaman 

yang sebelumnya 

merencanakan 

kegiatan yang akan 

dilakukan dalam 

setahun sesuai GBHK 

Rapat bersama para 

anggota untuk 

mendiskusikan tentang 

kegiatan yang akan 

diadakan 

8. 

Bagaimana 

rkt dapat 

berjalan 

dengan 

lancar dan 

baik ? 

Adanya pemimpin yang 

tegas, sehingga dapat 

membuat rencana 

berjalan sesuai yang 

diharapkan. kemudian 

anggota dan pengurus 

yang memiliki rasa sense 

of belonging di dalam 

UKM, sehingga semua 

anggota dan pengurus 

merasa kegiatan 

tersebut adalah kegiatan 

kami bersama dan harus 

diwujudkan bersama 

JIKA DI DATANGI OLEH 

SEKURUH ORMAWA YANG 

TERMASUK 

Adanya kerja sama antar 

anggota untuk turut aktif 

mendukung RKT yang 

sudah disusun 

membuat 

pelaksanaan yang 

tepat dan matang   

Kami membentuk panitia 

jauh sebelum hari H, sering 

melakukan rapat dan gigih 

mencari dana 
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9. 

Bagaimana 

rkt dapat 

terealisasi 

sesuai 

dengan 

proposal 

yang 

diajukan ? 

adanya perencanaan 

yang matang atau lebih 

detail mengenai kegiatan 

yang akan dilaksanakan, 

adanya kerjasama antar 

pengurus dan anggota 

agar tidak 

miskomunikasi, adanya 

sense of belonging agar 

kami merasa kegiatan itu 

dapat diwujudkan 

bersama sesuai dengan 

proposal 

MEMPKIRKAN PROGRES 

AGAR TIDAK MELAMPAU 

BATAS 

Dengan melihat kondisi, 

dan mengajak anggota 

untuk turut aktif 

mendukung RKT 

pertama 

perencanaan rkt 

harus tepat dan 

mempertimbangkan 

masa depan yang 

mungkin terjadi 

secara real, 

perencanaan setiap 

kegiatan harus 

matang dan baik 

Kami membentuk panitia 

jauh sebelum hari H, sering 

melakukan rapat dan gigih 

mencari dana 

10. 

Pertimbang

an apa 

yang 

menjadi 

penentu 

dalam 

pembuatan 

rkt ? 

Jumlah kegiatan, tanggal 

dan waktu kegiatan, 

siapa saja yang akan 

terlibat, dan bagaimana 

kegiatan tersebut akan 

berjalan 

TANGGAL PELAKSANAAN Waktu, biaya, dan 

kondisi 

kebutuhan 

mahasiswa dan 

tujuan kegiatan 

Apakah acara dapat 

berlangsung atau tidak, 

memikirkan dana juga 
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11. 

Dasar/hal 

pokok apa 

yang 

dilakukan 

ORMAWA 

dalam 

menjalanka

n kegiatan 

rktnya? 

Kegiatan yang akan 

diadakan memiliki 

manfaat bagi anggota 

dan pengurus UKM 

PENYUSUNAN ACARA PEmbagian jobdesk dan 

kerja sama 

GBHK rapat 

12. Sebagai 

sekre/Bend

ahara hal 

teknis apa 

yang 

dilakuakan 

dalam 

pembuatan 

laporan? 

Mengetahui format 

laporan, membuat 

laporan, menyerahkan ke 

BEM, pembimbing UKM, 

dan ke UPT 

MENCATAT SEGALA HASIL 

RAPAT SERTA 

BERKOORDINASI DENGAN 

KETUA 

Susunan laporan yang 

benar, meminta tanda 

tangan pihak yang 

berwenang 

diperlukan 

persetujuan ketua 

serta pihak 

berwenang lainnya 

memastikan rangkaian 

susunan acara, dana yang 

digunakan. 
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13. Sebagai 

sekre/ 

Bendahara 

kendala 

apa yang 

selalu 

ditemukan 

dalam 

pembuatan 

proposal 

maupun 

LPJ? 

Terkadang terjadi 

miskomunikasi dengan 

BEMU atau pihak UPT, 

kesulitan meminta 

informasi yang perlu 

ditulis di laporan atau 

proposal 

KENDALA YANG SERING 

DITEMUKAN ADANYA DIVISI 

YANG PROGRESSNYA LAMA 

Keunganan atau 

Anggaran yang belum 

cair 

susunan kepanitiaan, 

rincian anggaran, 

tujuan dan 

pelaksanaan kegiatan 

tidak ada  

14. Yang 

menjadi 

dasar 

dalam 

pembuatan 

LPJ 

Kegiatan yang sudah 

berjalan ditulis dalam LPJ 

HASIL EVALUASI DARI 

BERJALANNYA PROKER 

Evaluasi Besar acara dan 

Anggaran acara 

pertanggungjawaban 

kegiatan, berisi 

rincian dari 

pelaksanaan kegiatan 

serta anggaran.   

nota sudah lengkap 
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15. Apakah 

nota yang 

dikeluarkan 

tercatat 

semua 

pada LPJ ? 

Iya TIDAK BISA MENJAWAB IYA 

ATAU TIDAKNYA 

DIKARENAKAN ADANYA 

KEBUTUHAN INTERNAL 

DAN EKSTERNAL YANG 

SALING BEROLAK 

BELAKANG 

Ya benar tercatat iya 

16. Apakah 

selama ini 

proposal 

dan LPJ 

mengalami 

perbedaan 

signifikan 

dalam hal 

penganggar

an? 

Ada pada salah satu 

kegiatan, yaitu SDC 2020. 

Karena awalnya ingin 

diadakan offline, tetapi 

jadi online. Oleh karena 

itu terjadi perubahan 

anggaran 

KARENA DIUSAHAKAN 

DANA YANG CAIR TIDAK 

TERLALU JAUH DARI DANA 

YANG DIBUTUHKAN 

Tidak begitu banyak 

perbedaan, sangat di 

realisasikan dengan baik 

pernah tidak juga 
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17. Hal 

yang 

mendalami 

dalam 

pembuatan 

proposal 

dan LPJ 

Tujuan kegiatan, 

manfaat kegiatan bagi 

anggota dan pengurus. 

Terus untuk LPJ apakah 

kegiatannya berhasil, 

apakah ada evaluasi 

PROKER Pengetahuan akan 

kegiatan yang 

dilaksanakan dan 

anggaran yang 

digunakan 

rincian kegiatan masalah 

mempertimbangkan dana 

18. 

Pertimbang

an yang 

dilakukan 

dalam 

mengajuka

n anggaran 

kemahasis

waan 

Sesuai anggaran yang 

sudah diberi atau tidak, 

apakah ada kegiatan lain 

yang butuh dana atau 

tidak, apakah sesuai 

dengan kebutuhan 

kegiatan atau tidak 

TUJUAN KEGIATAN Kondisi, waktu, dan 

tempat, serta kegunaan 

atau keeprluan dalam 

acara yang akan 

diselenggarakan. Sangat 

berpengaruh pad 

anggaran 

harga setiap barang 

yang dibutuhkan 

seberapa besar pengeluaran 
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19. Tugas 

apa saja 

yang 

dikerjakan 

sekre/bend

ahara ? 

membuat rkt, proposal, 

lpj, surat izin (sekre). 

menyimpan uang kas, 

mencatat uang kas, 

menagih uang kas, 

mengumpulkan nota 

MENCATAT HASIL RAPAT, 

EVALUASI, A=ANGGARAN, 

PROPOSAL, LPJ 

Notula setiap rapat, 

membuat proposal, LPJ, 

dan surat-surat perijinan 

atau permohonan 

Membuat notulensi 

saat kegiatan SMF-TP 

Membuat proposal 

dan laporan 

pertanggungjawaban 

untuk seluruh 

kegiatan SMF-TP 

Melakukan 

pengecekan terhadap 

proposal dan laporan 

pertanggungjawaban 

dari setiap program 

kerja BEMF-TP 

Membuat logbook 

SMF-TP 

Program Kerja: 

Inventarisasi dan 

Legal Drafting 

membuat proposal dan LPJ 

20. Dalam 

pencatatan 

LPJ apakah 

kendala 

yang 

ditemukan 

Slow respon dalan 

mengumpulkan data 

yang dibutuhkan seperti 

nota-nota, file anggaran, 

dokumentasi 

TERLALU LAMA DALAM 

MEMBERI NOTA DAN 

EVLUASI 

Ada. Anggaran belum 

cair biasanya dan nota-

nota masih ada yang 

belum di scan 

nota terkadang hilang tidak ada 
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21. Dalam 

melakukan 

pelaporan 

LPJ, apakah 

ada 

ketidaksesu

aian di 

pihak UPT 

Tidak ada setahu saya SAYA TIDAK DAPAT 

MENJAWAB IYA ATAU 

TIDAK, KARENA SEJAUH INI 

SAYA RASA AMAN 

Sampai saat ini, masih 

lancar 

tidak tidak ada 

22. Apakah 

ada 

sumber 

dana lain 

selain dana 

kemahasis

waan? 

ada dari dana usaha  KARENA DANA 

KEMAHASISWAAN YANG DI 

BERIKAN TERLALU HAMPIR 

TIDAK SAMA DENGAN 

DANA YANG DIMINTA DARI 

PROPOSAL, BIASANYA KAMI 

MENCARI TAMBAHAN DARI 

SEPONSOR MAUPUN 

DANUS 

Ada. Kas dan danus, atau 

juga sponsorship 

kami tidak ada ada 
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23. 

Bagaimana 

penerapan 

pengelolaa

n keuangan 

ORMAWA 

selama ini? 

ada uang kas, uang dari 

universitas, dan khusus 

proker SDC ada dana 

usaha 

UNTUKU KEBUTUHAN 

ITERNAL DAN EKSTERNAL 

Berjalan baik mengatur 

pengeluaran dan 

pemasukan keuangan 

internal ormawa 

serta membuat 

rencana anggaran 

untuk proposal dan 

laporan 

pertanggungjawaban 

seluruh kegiatan 

ormawa 

bila ada kelebihan dana 

akan dimasukkan ke uang 

kas 

24. Apakah 

pengelolaa

n keuangan 

ORMAWA 

sudah 

terkonsep 

dengan 

baik? 

menurut saya sudah SAYA TIDAK BISA 

MENJAWAB IYA ATAU 

TIDAK, KARENA SELAMA INI 

TERKONSEP DENGAN BAIK 

Sudah baik iya 
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25. Apakah 

sistem 

pengelolaa

n keuangan 

ORMAWA 

sudah 

ada?jika ya 

apakah 

sudah 

terlaksana 

dan 

bagaimana 

penerapan

nya, jika 

belum 

apakah 

sistem itu 

penting 

dalam hal 

pelaporan 

LPJ 

selama saya menjadi 

pengurus, setahu saya 

uang kas belum pernah 

terpakai, jadinya 

akhirnya dikembalikan. 

Kebanyakan untuk lomba 

kami menggunakan uang 

dari universitas dan uang 

pribadi, sedangkan untuk 

SDC ada dana usaha 

SANGAT PENTING KARENA 

AGAR TIDAK ADANYA ABU -

ABU DI ANTARA ORMAWA 

DAN PIHAK ATASAN 

Sudah ada dan 

terlaksana dengan baik. 

sudah terlaksana sudah ada dan terlaksana. 

pengeluaran dan 

pemasukkan dicatat 
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26. Apakah 

selama ini 

pelaporan 

dilakukan 

secara 

terbuka 

dari pihak 

sekre, 

bendahara, 

maupun 

ketua/yang 

berhak 

mengetahu

i 

keluar/mas

uknya 

anggaran? 

Tidak ada SECARA TERBUKA TErkadang terbuka, 

terkadang tidak terbuka 

betul iya 

27. Ketika 

pencatatan 

dilakukan 

apakah ada 

pihak yang 

berwenang 

mengetahu

i (ketua) 

Ada yang diikuti ketua, 

ada yang tidak diikuti 

ketua. Tergantung waktu 

luang ketua 

IYA ya ada ada iya 
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28. Siapa 

yang 

bertanggun

g jawab 

untuk 

memberika

n proposal 

dan LPJ ke 

UPT ? 

Terkadang ketua, 

terkadang sekretaris 

SEKRETARIS / BENDAHARA Sekre dibantu juga oleh 

Ketua 

sekretaris sekretaris dan ketua 

29. 

Bagaimana 

sikap 

sekre/Bend

ahara 

dalam 

membuat 

laporan 

yang 

terkendala 

dengan 

nota yang 

tidak ada? 

membuat nota sendiri 

kemudian ditanda 

tangani yang 

bersangkutan dengan 

nota 

MEMBUAT NOTA YANG 

BARU 

BErtangung jawab dan 

mencari solusi 

jika ada bukti nyata 

nota asli maka tidak 

masalah 

belum pernah terjadi 
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30. 

Alternatif 

apa yang 

dilakukan 

jika nota 

hilang? 

membuat nota sendiri 

kemudian ditanda 

tangani yang 

bersangkutan dengan 

nota 

SEBELUMNYA BISA DI FOTO 

ATAU DI FOTO COPY 

Seharusnya memiliki 

backup nota sehingga 

ketika hilang bias segera 

digantikan 

pembuatan nota baru 

yang sesuai nota 

aslinya 

belum pernah terjadi 

31. Apakah 

selama ini 

pencatatan 

yang ada 

dan nota 

sudah 

sesuai? 

seingat saya sudah SESUAI Cukup sesusai sesuai iya 
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32. Evaluasi 

yang 

dilakukan 

untuk 

proposal 

dan LPJ 

agar efisien 

dan efektif 

sebaiknya data-data 

yang diperlukan untuk 

LPJ langsung disimpan 

agar tidak kesulitan saat 

membuat LPJ. Kalau bisa 

langsung di satu tempat  

TIDAK ADA, KARENA 

SISTEMNYA SEKARANG 

LANGSUNG DI UPLOAD DI 

WEB JADI AMAN 

Jika memerlukan 

pengecekan oleh 

petinggi di univ, segera 

untuk menanggapi 

sehingga tidak tertunda 

penyelesaiannya laporan 

tersebut 

dipastikan bahwa 

nota yang tercantum 

asli, pemeriksaan 

oleh staff terbuka 

dalam menyebarkan 

informasi mengenai 

kekurangan yang 

menyebabkan tidak 

turunnya uang dan 

lebih cepat.  

tidak ada 

33. 

Bagaimana 

pengalama

n 

sekre/Bend

ahara 

dalam 

menjalanka

n tugas? 

Saya kesulitan menunggu 

informasi atau data yang 

perlu dimasukkan dalam 

LPJ atau proposal. 

Terkadang lama 

menunggu tanda tangan 

dari UPT 

PERKEJAAN YANG 

MEMBUTUHKAN ORANG 

TELITI DAN RAJIN SERTA 

JUJUR 

Kadang sedih, kadang 

merasa tidak bias 

memberikan yang 

terbaik dlaam tugas yang 

diberikan, senang dan 

mendapat banyak 

pengalaman 

baik, banyak 

informasi tambahan 

yang didapatkan 

luar biasa 

 

 

 

 



9.91% PLAGIARISM
APPROXIMATELY

0.04% IN QUOTES Q

Report #12922337
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Indonesia merupakan
negara yang sedang berkembang, dilihat dari aspek
pendidikannya sendiri yang mengalami perkembangan yang sangat
baik, pemerintah yang sedang melakukan usaha bagi
perkembangan pendidikan di Indonesia, salah satunya adalah
pendidikan tinggi yang mengalami kenaikan mahasiswa setiap
tahunnya, yang merupakan suatu perubahan baik bagi
Indonesia, dengan meningkatnya jumlah mahasiswa yang
mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi, akan mengurangi
jumlah pengangguran dan keterbatasan pendidikan di negara
ini, bantuan yang telah pemerintah sediakan bagi setiap
mahasiswa yang membutuhkan dana untuk melanjutkan
pendidikannya merupakan peluang yang sangat baik agar setiap
mahasiswa dapat melanjutkan pendidikannya, berbagai upaya
telah dilakukan oleh pihak pemerintah agar anak di
Indonesia mendapatkan pendidikan yang terbaik dari mulai
beasiswa unggulan, bidikmisi, dan lainnya. Menurut Anonim
(2010, h 1) perguruan tinggi sebagai institusi pendidikan
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