
 

 

 

 

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FakultasKedokteran Gigi Universitas Jember merupakan 

lembaga eksekutif kemahasiswaan dalam organisasi mahasiswa FKG UNEJ yang memiliki 

tugas serta wewenang sebagai berikut : 

 

Tugas BEM FKG UNEJ : 

1. Melaksanakan hasil Mubes Fakultas. 

2. Memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan mahasiswa. 

3. Memberikan tanggapan atas penggunaan hak interpelasi dan hak angket yang disampaikan 

oleh BPM FKG UNEJ. 

4. Menyerap, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi mahasiswa. 

5. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain di Ormawa FKG 

UNEJ. 

6. Meminta pengesahan program kerja pada BPM FKG UNEJ di awal periode kepengurusan. 

7. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada BPM FKG UNEJ. 

8. Membimbing dan mengontrol kualitas UKMF FKG UNEJ. 

 

Wewenang BEM FKG UNEJ : 

1. Mengadvokasi mahasiswa dalam hal dana dan fasilitas di tingkat FKG UNEJ. 

2. Mewakili mahasiswa FKG UNEJ baik kedalam maupun keluar fakultas. 

3. Melayani dan mengkoordinasi UKMF FKG UNEJ 

 

Kepengurusan  BEM FKG UNEJ pada tahun 2022 yang diketuai oleh Rafif Ikbar Prawira 

Angkatan 2019 dan wakilnya Firmansyah Agung Rizky Angkatan 2020  ini diberinama 

Kabinet “Kabinet Asa Bersinergi”. Kata “Asa” berarti harapan atau semangat. Hal ini relevan 

dengan BEM FKG sebagai organisasi yang menampung/menjaring harapan dan semangat 

dari mahasiswa FKG UNEJ yang diwujudkan dalam bentuk suatu gerakan atau program kerja 

kegiatan. Sedangkan Bersinergi berasal dari kata sinergi yang berarti melakukan kegiatan 

atau operasi gabungan. Hal ini sesuai dengan fungsi dari BEM FKG yang mengayomi dan 

merangkul ormawa di FKG UNEJ. Dalam pelaksanaanya BEM FKG akan berkolaborasi dan 

mensupport kegiatan-kegiatan ormawa FKG UNEJ. Adapun logo kabinet sebagai berikut:  



 

Pada logo ini memiliki filosofi dan makna sebagai berikut:  

 Kepala Tangan Dan Genggaman Tali : Kepalan tangan melambangkan sebuah 

semangat dalam mewujudkan cita cita bersama. Genggaman Tali melambangkan 

sebuah penganyoman dan sinergi kerjasama terhadap ormawa demi mewujudkan cita-

cita bersama 

 5 Sayap : 5 sayap melambangkan 5 misi yang akan dilaksanakan oleh Kabinet Asa 

Bersinergi  

 Tulisan “Asa Bersinergi” : Nama dan Kabinet BEM FKG 2022 

 Warna Merah : melambangkan energy untuk mewujudkan terlaksananya cita-cita 

bersama  

 Warna Biru : melambangkan tanggung jawab dan dapat dihandalkan  

 Warna Kuning : melambangkan kebahagiaan dalam bertugas  

 Warna Jingga : melambangkan semangat kerja dan percaya diri  

 Warna Hitam : melambangkan kekuatan dan perlindungan  

 Warna Hijau : melambangkan keharmonian dan kedamaian  

 

Adapun visi dan misi kabinet cipta karsa 2021 adalah sebagai berikut: 

 

VISI : 

Mewujudkan BEM FKG UNEJ sebagai organisasi yang bersih, aktif, dan bersinergi sebagai 

bentuk partisipasi aktif dalam memberikan dampak nyata bagi FKG UNEJ dan masyarakat 

umum dengan asas kekeluargaan 

 

MISI : 

1. Responsif : menjadi organisasi yang responsive dalam menjaring aspirasi mahasiswa 

FKG UNEJ 



2. Profesional : menjunjung tinggi profesionalitas kerja dalam tata Kelola ormawa FKG 

UNEJ dengan asas kekeluargaan 

3. Kolaboratif : bersikap kolaboratif terhadap seluruh elemen internal dan eksternal FKG 

UNEJ 

4. Suportif : memberikan dukungan yang suportif dalam pengoptimalan potensi 

keilmuan dan minat bakat mahasiswa FKG UNEJ 

5. Aktif : aktif dalam pengabdian masyarakat yang berkesinambungan 

 

BEM FKG UNEJ 2021 pada tahun 2022 memiliki beberapa progam kerja unggulan sebagai 

wujud implementasi terhadap tri dharma peguruan tinggi yaitu DESA BINAAN, BAKTI 

SOSIAL ORGANISASI MAHASISWA, BAKTI SOSIAL NASIONAL, ROAD TO 

UKMP2DG, SEKOLAH MAWAPRES, WEBINAR DENTURES, AKSOSLIMA dan 

DENSPIRATION serta masih banyak lagi kegiatan kemahasiswaan BEM FKG UNEJ yang 

siap untuk mendukung pengembangan mahasiswa Fakultas Kedokteran  Gigi Universitas 

Jember dan menebar kebermanfaatan bagi masyarakat luas. 

 

Figure 2Dokumentasi Program Kerja Desa Binaan BEM FKG UNEJ 2022 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 1Dokumentasi Program Kerja Survey Pedagang Kaki Lima dalam 

rangka Pengabdian Masyarakat  BEM FKG UNEJ 2022 


