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dan memberikan penjelasan mengenai gambaran apabila sudah lulus
nanti apa yang bias dilakukakn, yaitu dengan memberikan salah satu
materi dengan topik kewirausahaan.
Pengisi acara nya antara lain Wakil
Dekan I FEB Unpad Bapak Mohamad
Fahmi, S.E.,M.T.,Ph.D., Muhammad
Farhan selaku artis/presenter yang
juga alumni FEB Unpad, juga Entrepreneur muda MUhamad Ihsan selaku CFO eFishery.com sebagai pengisi
konten materi kewirausahaan.

Timpuki aku (Dodgeball)
Kenali Aku
Sarungi Aku
Yell-yell setiap kelompok
3. Penampilan mahasiswa FEB atau
FEB Idol
Kegiatan ini adalah bagian dari kegiatan entertain yang diberikan kepada mahasiswa baru untuk menciptakan suasana lebih gembira dan akrab,
dengan memberikan penampilan seni
dari beberapa civitas akademika FEB
UNPAD yaitu Aditya Dwi C. (Manajemen,2015) yang memberikan penampilan solo gitar akustik, dan KAFE
atau Komunitas Angklung Fakultas
Ekonomi.

P + FEB UN PAD 2017.

“Karyaku Untukmu, Baktiku Padamu FEB-ku”

P+ FEB Unpad adalah salah satu rangkaian kegiatan penerimaan
mahasiswa baru yang diadakan oleh BEM KEMA FEB UNPAD serta
BEM Diploma FEB Unpad selaku lembaga Eksekutif di FEB Unpad.

Oleh Tim Redaksi

Kegiatan ini adalah kegiatan orientasi, penyambutan, dan penerimaan
mahasiswa baru Fakultas Ekonomi
dan Bisnis 2017. Acara ini diadakan di
Bale Santika Unpad dan Kampus BAru
FEB Unpad yang berada di Universitas
Padjadjaran Jatinangor selama 2 hari
pada tanggal 24 Agustus & 25 Agustus 2017.
Kegiatan P+ ini adalah sebagai
pengantar bagi mahasiswa baru
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNPAD sebagai awal pengenalan terhadap teman-temannya, lingkungan,
tanggung jawab akademis, dan sosialnya sebagai mahasiswa yang berpegang teguh terhadap Tri Dharma
Perguruan Tinggi.

Tempat
Kampus Unpad Jatinangor & Kampus
Unpad Dipatiukur
Oleh Badan Kemahasiswaan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran & Badan Kemahasiswaan
Diploma FEB Unpad

Mengusung tema “Geloraku Untukmu, FEB” P+ FEB UNPAD 2017 memiliki konsep aktif agar mahasiswa baru
mampu mengungkapkan pedapatnya, mengenal lingkungan sekitar FEB
UNPAD dengan baik, bersosialisasi
secara kekeluargaan dengan seluruh
masyarakat FEB UNPAD, dan apresiatif mengenai kebudayaan Jawa Barat,
berwawasan Pancasila, dan berpegang pada Tri Dharma Perguruan
Tinggi.

24 & 25 Agustus 2017
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Acara ini sebagai wadah untuk mulai beradaptasi, dan diharapkan mahasiswa baru mampu membaur dan
bersosialisasi baik dengan sesama
civitas akademika FEB UNPAD ataupun mengenai hal-hal yang mengenai
kegiatan yang diselenggarakan oleh
FEB UNPAD. P+ adalah sarana mahasiswa baru untuk menambah motivasi dan menumbuhkan rasa percaya
diri dalam pencapaian tujuan ataupun
prestasi akademis, juga terbentuknya
pemikiran yang terbuka, kritis, disiplin,
dan semangat aktif organisasi.
P+ FEB UNPAD diusung dengan beberapa konten acara, yaitu
1.
Seminar Umum
Sebuah acara seminar motivasi yang
diberikan kepada mahasiswa baru
FEB UNPAD yang bertemakan “Prepare For Economic Students as Agent
of Change , Especially in Economic Field” , yang dimaksudkan untuk
mempersiapkan mahasiswa Ekonomi
untuk menuju tujuan akhir setelah
perguruan tinggi, dengan memberikan materi yang disampaikan oleh
tokoh-tokoh FEB UNPAD yaitu Tendik
dan Alumni yang memaparkan materi
mulai dari penjelasan mengenai mahasiswa Ekonomi yang membedakannya dari mahasiswa lain, pemberian materi pendidikan public speaking,

2. Games
Kegiatan ini bertujuan untuk menghibur mahasiswa baru sekaligus
memperkenalkan lingkungan kampus FEB UNPAD Jatinangor. Konten kegiatan ini juga bertujuan untuk
mengasah kerjasama, kekompakan,
ketelitian, kecermatan, keaktifan,
kreativitas dari para mahasiswa baru,
yang diharapkan dapat memunculkan
sikap kepemimpinan. Games ini terdiri dari beberapa jenis permainan :

4.Study Case
Kegiatan ini diperankan aktif oleh para
mahasiswa baru, mereka akan dibentuk dalam satu kelompok acak dan
diberikan sebuah kasus atau masalah
yang harus dipecahkan dengan memberikan solusi yang dapat diterapkan
dalam kehidupan sehari-hari.
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FEB Unpad Dipati Ukur & Jatinangor, mengenai BEM, BPM, HIMA,
dan BSO yang ada di FEB Unpad.
5.
Waktu Kakak Asuh
Setiap kelompok mahasiswa baru
diberikan Kakak pendamping,
dan pada sesi ini mereka akan
membahas mengenai guidebook
yang disiapkan panitia yang berisi seputar informasi perkuliahan,
lingkungan Kegiatan ini bertujuan
untuk melatih mahasiswa baru
agar berpikir kritis, dan berani
mengemukakan pendapat serta
menerima pendapat orang lain.
Kasus yang diangkat adalah “
Mengembangkan ekonomi kreatif
di Indonesia agar dapat bersaing di
era global” dan “Peran digitalisasi
informasi dalam mendorong laju
perekonomian Indonesia”.

FEB 2017
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Dengan tagline “Karyaku untukmu, baktiku padamu, FEB-Ku”
P+ membawa nilai-nilai yang disampaikan kepada mahasiswa
baru baik secara tersurat maupun secara tersirat.

6.Intense Talk
Adalah kegiatan Talk Show bersama
alumni FEB Unpad yang membicarakan masalah lembaga kemahasiswaan yang diikuti oleh pembicara
serta sebagai media untuk mengajak mahasiswa baru agar aktif dan
berkontribusi pada masa perkuliahan
di FEB Unpad. Materi diisi dengan
pemberian tips dan trik dari alumni
agar aktif di lembaga kemahasiswaan
tanpa mengganggu perkuliahan.
Pengisi materi konten ini antara lain
Putra Apriadi Budiarsa (Manajemen,
2013) Selaku mantan Ketua BEM
KEMA FEB UNPAD 2016, Vicky Aditya
R (Manajemen, 2012) Selaku mantan
Presiden PENA BANGSA FEB UNPAD
2014, Sulthonul Aulia (ESP 2010)selaku mantan Presiden KEMA FEB UNPAD 2013, Syahid Irfan Mubarok (ESP
2011) selaku mantan Presiden ISEG
FEB UNPAD 2014.
7.Konten terakhir acara P+ adalah
Catwalk, Parade & Stand LK
Kegiatan ini diisi dengan pengenalan
dari setiap Lembaga Kemahasiswaan
yang ada di FEB Unpad dengan melakukan parade, juga melakukan promosi dan open recruitement calon
anggota Lembaga Kemahasiwaan
FEB Unpad.

a.Kritis
b.Leading self, berupa disiplin,
tanggung jawab, dan identifikasi diri
(SWOT, minat & bakat)
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AC A RA I N I S E B AG A I
WA DA H U NTU K M UL A I
B E RA DA P TA S I DA N
B E RS OS I A L I S A S I B A I K
DENGAN SESAMA
C I V ITA S A K A D E M I K A
F E B UN PA D

2.Nilai kekeluargaan
a.Hubungan antar individu baik sesama mahasiswa baru mauppun civitas
akademika juga alumni lainnya.
b.Hubungan antar indivisu dengan
kelompok (dengan memberikan materi pengenalan struktur kemahasiswaan FEB Unpad, LK Unpad, dan
komunitas yang ada di FEB Unpad.
c.Hubungan antar individu dengan
sistem & lingkungan (pengenalan
mengenai sistem belajar mengajar,
lingkungan kampus perkuliahan & sekitarnya, juga sistem birokrasi)
3.Nilai Apresiatif
a.Kesundaan (memahami dan mengenal budaya & norma suku Sunda)
b.Wawasan Kebangsaan dimaknai
dalam nilai-nilai pancasila
4.Nilai Kemahasiswaan (Tri Dharma
Perguruan Tinggi)
a.Akadmik
b.Penelitian
c.Pengabdian

Dengan tagline “Karyaku untukmu,
baktiku padamu, FEB-Ku” P+ membawa nilai-nilai yang disampaikan
kepada mahasiswa baru baik secara
tersurat maupun secara tersirat.
Nilai-nilai yang diangkat adalah :
1.Aktif :
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KU LI AH UMUM MEN T RI
PARI WI SATA RI
Arief Yahya

Potensi peningkatan sektor pariwisata INdonesia
diprediksi akan terus meningkat seperti yang terjadi pada
bulan Januari – Juni 2017, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia mencapai 22,4%,
potensi ini diharapkan terus meningkat hingga mencapai harapan
Presiden RI Joko Widodo yaitu
sebesar 25%. Menteri Pariwisata RI
Arief Yahya mengatakan belum puas
dengan peningkatan ini pasalnya,
Indonesia yang memiliki wilayah
geografis yang sangat luas masih
bisa dikalahkan oleh negara tetangga
yang notabene jauh lebih kecil, Menteri Pariwisata mengatakan bahwa
Pariwisata merupakan penyumbang
PDB, Devisa, dan lapangan kerja yang
mudah dan murah, ucap Menteri Pariwisata Arief pada saat memberikan
kuliah di Bale Sawala Gedung Rektorat Unpad, Jatinangor (24/08).

berupaya meningkatkan sektor pariwisata. Peningkatan jumlah wisatawan sebesar 22,4% ini merupakan
yang terbaik di ASEAN. Arief Yahya
mengatakan, saat ini saingan terberat Indonesia adalah Thailand dalam
memperebutkan gelar destinasi
wisata terbaik ASEAN. Beliau mengatakan “Apabila kita bisa mengalahkan
Thailand, tidak perlu menunggu 10
tahun, cukup 2 tahun saja kita bisa
mengalahkan Thailand”. Sektor pariwisata mampu menyumbang sebesar
10% bagi pendapatan nasional
Indonesia.

Dalam pemberian kuliah umum yang
berjudul “Peningkat Daya Saing
Bangsa” Arief Yahya hendak menyampaikan bahwa guna mengejar
potensi tersebut, Indonesia terus
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Arief yahya mengatakan sektor pariwisata bisa menjadi
penyumbang PDB, Devisa,
dan tenaga kerja yang
mudah dan mmurah apabila dibandingkan dengan
biaya investasi negara yang
harus dikeluarkan untuk
peningkatan sektor migas.
“pariwisata produknya sudah ada tinggal packaging
dan promosinya” ujar beliau
optimis.
Lebih lanjut Arief Yahya
menambahkan, pertumbuhan PDB Indonesia di sektor
pariwisata melebihi sektor
industri. Di bidang penerimaan devisa, pariwisata
saat ini menduduki peringkat
keempat penyumbang
devisa nasional. Sementara
dari sektor penyumbang
lapangan kerja pariwisata
menyumbang sampai dengan 9,8 juta lapangan kerja
di Indonesia.

FEB 2017
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Kuliah umum yang dihadiri
oleh tendik UNPAD, Wakil
Rektor bidang Riset, Pengabdian pada masyarakat, Kerja
Sama, dan Korporasi Akademik Unpad, Guru Besar, serta
mahasiswa FEB Unpad ini
diharapkan bisa menjadi
wawasan baru bagi peserta
agar lebih mampu mengoptimalkan sektor pariwisata
nasional.
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Padjadjaran International
Economics Conference.
Lomba konferensi bagi
undergradutate student tingkat
International dengan menyeleksi
abstrak. Beberapa tim terbaik akan
diundang ke Universitas Padjadjaran
untuk mempresentasikan paper,
mengikuti seminar/talkshow dan
paralel grup discussion.

August. / September. 2017

Kampung Tatar Padjadjaran.
Kampung Tatar Padjadjaran merupakan program kerja di bawah
naungan departemen Minat dan
bakat dan Berkolaborasi dengan
Seluruh Lembaga Kemahasiswaan
yang ada di Lingkungan Diploma FEB

Unpad. Kampung Tatar Padjadjaran
merupakan Festival Kebudayaan
sunda yang dikemas secara modern
sehingga acara ini bisa di nikmati
oleh kalangan muda.
Bentuk kegiatan dari acara ini yaitu
festival kebudayaan, menghadirkan
guest star terkenal, serta pemecahan
rekor MURI. Dengan tema “Nguatkeun Budaya Sunda Ngaliwatan
Kampung Tatar Padjadjaran”,
bentuk kegiatannya seperti:
-Lomba Tari Tradisional Tingkat TK
-Lomba Paduan Suara Tingkat TK
dan SD
-Lomba Fotografi
-Pemecahan Rekor MURI Karedok
Terpanjang
-Festival Makanan Khas Sunda
-Penampilan guest start

Student Journalism.

APPLAUSE.
Student Journalism merupakan
sebuah kegiatan lomba jurnalistik
dan workshop yang diselenggarakan
oleh Komunitas Pers Intern (KOPI)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Kegiatan ini
merupakan acara tahunan KOPI yang
merupakan salah satu program kerja
terbesar KOPI FEB Unpad.
Tujuan dari acara ini adalah untuk
memperkenalkan jurnalistik pada
mahasiswa, meningkatkan daya nalar
dan pikiran kritis mahasiswa, serta
menigkatkan kepedulian mahasiswa
terhadap isu-isu yang berkembang
di masyarakat dalam bentuk tulisan
jurnalistik.
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Pada kegiatan Student Journalism
ini terdapat beberapa konten acara,
yaitu Writing Contest, Photo Contest,
Bazar Buku, dan ditutup dengan
Seminar Jurnalistik yang mengundang pembicara yang memiliki latar
belakang dan kemampuan di bidang
jurnalistik dan penulisan.

APPLAUSE atau Angklung Padjadjaran
Play In Universe merupakan kegiatan
misi kebudayaan dari KAFE UNPAD
sebagai salah satu organisasi yang
melestarikan kebudayaan daerah untuk
memperkenalkan angklung ke Luar
negeri.
Kegiatan ini diadakan setiap 2 tahun
sekali. Semua anggota KAFE Unpad
berhak untuk mengikuti event ini. KAFE
UNPAD telah melaksanankan program
ini satu kali pada tahun 2015 dengan
tujuan Korea Selatan dan tahun 2017 ini
kegiatan APPLAUSE akan dilaksanakan
di Jepang pada bulan September 2017.

untuk bisa saling bertukar kebudayaan
dan melakukan penampilan-penampilan di tempat-tempat strategis lainnya.
Kita akan menampilkan lagu-lagu
khas Indonesia dan juga menampilkan
beberapa lagu dari negeri Sakura tersebut. Selain itu juga akan di tampilkan
tari-tarian khas Indonesia seperti Jali-Jali, Jaipong, dan masih banyak lagi.

KAFE akan bekerja sama dengan Universitas-universitas yang ada di Jepang

13

Issue No. 03:

Stark Magazine

FEB UNPAD

IB Care: Himabi Berbagi.

August. / September. 2017

PMK: Natal.

Pada tanggal 16 september 2017 lalu, salah satu Lembaga Kemahasiswaan Diploma yaitu Himpunan Mahasiswa Bisnis Internasional (HIMABI)

Natal merupakan acara untuk memperingati kelahiran Yesus Kristus, di
hari yang suci ini semua anggota bersama merayakan hari natal dengan
khidmat serta sekaligus peresmian pengurus inti baru PMK FEB UNPAD
yang diadakan pada bulan Desember.

SAHABAT JEMPUT
SAMPAH.

mengadakan sebuah proker yang
merujuk pada IKK FEB Unpad yaitu
pengabdian kepada masyarakat,
yang diadakan di Desa Mekarmanik
RW.02, Cimenyan, Kab. Bandung.
Desa ini adalah desa penghasil
kerajinan bambu berupa hiasan atau
furnitur rumah seperti meja, kursi,
dll. Pada kegiatan tersebut HIMABI
mengisi acara dengan beberapa
konten seperti pemberian materi
mengenai kewirausahaan yang diisi
dengan pemateri yaitu Dr. H. Sutisna,
Drs.M.Si selaku Ketua prodi Bisnis
Internasional.
Yang dilanjutkan dengan penataran
materi dari pihak DEKRENASDA Jawa
Barat, yang memberikan peluang
dan referensi bagi masyarakat untuk
memproduksi kerajinan dari bambu
dan menjadi bagian dari produk unggulan Jawa Barat. Pada kenyataanya
saat ini masyarakat mengalami
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kendala mengenai sumber daya
alam yaitu bahan baku dasar (tanaman bambu) karena warga sudah
kesulitan mendapatkan lahan untuk
menanam bambu. Harapannya dari
program kerja ini, Desa Mekarmanik
mampu bangkit dan menjadi desa
unggulan sebagai penghasil kerajinan bambu dan didampingi oleh
mahasiswa.
Tidak hanya bagi pengrajin bambu,
HIMABI pun memberikan edukasi
kepada anak anak usia dini terkait
motivasi pendidikan dan cita-cita
melalui games dan metode menyenangkan lainnya. Ditutup dengan penerbangan lampion yang diharapkan
dapat dikenang oleh anak-anak Desa
Mekarmanik agar terus termotivasi,
dan optimis menjadi generasi penerus bangsa yang berguna.

Recycle Bag memuat sampah-sampah anorganik yang masih bisa
dimanfaatkan dan diberdayakan lebih
lanjut lagi, atau yang disebut dengan
disposal materials; Setiap individu
membuang disposal materials
tersebut kedalam recycle bag yang
sudah disediakan secara langsung
tanpa perlu memisah-misahkan lagi
dengan lebih detail.

Kegiatan pengabdian masyarakat
dengan judul ‘Sahabat Jemput Sampah’ merupakan suatu kegiatan dengan basis lingkungan hidup melalui
pengelolaan sampah di lingkungan
kelurahan Antapani Kulon, Bandung
Timur. Sistem pengelolaan dimulai
dari rumah tangga dengan beragam
jenis sampah baik organik maupun
anorganik. Setiap rumah pada
daerah target pelaksanaan proyek,
memasukkan atau membuang
sampahnya secara khusus kedalam
kantong yang disebut ‘Recycle Bag”.

Output dari program ini adalah
munculnya kebiasaan memisah-misahkan sampah anorganik khususnya
bagi warga kelurahan Antapani Kulon, dan didirikannya Bank Sampah
khusus di wilayah tersebut sebagai
bentuk dari keberhasilan warga
dalam melaksanakan program yang
bekerja sama dengan Bank Sampah
Bandung Timur tersebut.Program
berlangsung selama 3 bulan,
terhitung sejak bulan Mei hingga
Agustus 2016.

15
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Mahasiswa Program Doktor Ilmu
Akuntansi (DIA) mengikuti Program
Visiting Scholars di CAR Lab, Rutgers
University, Amerika Serikat, yang dimulai dari tanggal 29 April-4 Agustus
2017. Mahasiswa tersebut antara lain
Dicky Septriadi (120530160029) dan
Kurniawan (120530140502).

Ketua Prodi DIA, Profesor Sri Mulyani
Ak., CA dan Wakil Dekan I, Mohamad
Fahmi SE., MT., Ph.D melakukan Monitoring and Evaluation (MONEV) dengan menyaksikan presentasi laporan
penelitian dari mahasiswa tersebut
pada tanggal 28 Juli 2017.

Mahasiswa tersebut melakukan riset
dibawah supervisi Professor Miklos
Vasaherly, Associate Professor Kevin
Moffat dan Dr. Hussein Isa. Mahasiswa mempelajari teknik penelitian Text
Mining dan Data Mining dalam pengolahan Big Data.
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Saat ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis sedang mengalami masa transisi terkait tempat perkuliahan dimana
sebelumnya berada di Kampus Unpad Dipatiukur dan
akan berpindah ke Kampus Unpad Jatinangor.

Perkenalkan nama saya Ghaniy Kamal Bhojwani saat ini menjabat sebagai Presiden Himpunan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Universitas Padjajaran. Pada
kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait opini saya mengenai Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Padjajaran. Menurut saya
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjajaran merupakan fakultas
dengan jumlah lembaga kemahasiswaan terbanyak namun dengan
luasnya kesempatan ini membuat
kebutuhan mahasiswa ekonomi terkait pengembangan softskill dapat
terpenuhi dengan baik. Selain itu sistem kemahasiswaan khususnya pada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang
membuat setiap lembaga kemahasiswaan harus dapat mengolah perencaan dan program kerjanya dengan
mandiri juga membuat kemampuan
management setiap mahasiswa yang
terlibat menjadi terlatih ketika harus
menghadapi situasi pada dunia kerja
nantinya.

OPIN I
Ghany Kamal Bhojwani
Jurusan Akuntansi
Perihal Permasalahan Unpad Masa Transisi Dipatiukur ke Jatinangor yang memberikan sebuah permasalahan baru.
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Saat ini Fakultas Ekonomi dan Bisnis
sedang mengalami masa transisi
terkait tempat perkuliahan dimana
sebelumnya berada di Kampus Unpad Dipatiukur dan akan berpindah ke
Kampus Unpad Jatinangor. Tentunya
hal ini menjadi tantangan tersendiri
untuk mahasiswa yang terlibat dalam lembaga kemahasiswaan untuk
dapat mengkordinasikan anggotanya
yang terpisah antara Dipatiukur dan
Jatinangor tersebut. Hima Akuntansi
FEB Unpad sendiri pada saat ini sudah
terdapat dua angkatan yaitu 2016 dan
2017 yang sudah melakukan kegiatan

kuliahnya di Kampus Unpad Jatinangor, sedangkan angkatan 2015 keatas
masih melakukan kegiatan kuliahnya
di Kampus Unpad Dipatiukur. Namun dengan terdapatnya dua kantor
Sub Bagian Akademik pada kedua
kampus tersebut membuat kegiatan
mahasiswa menjadi lebih terfasilitasi terkait hal-hal perizinan untuk kegiatan lembaga kemahasiswaan. Selain itu bantuan dana kemahasiswaan
yang diberikan dalam bentuk hal yang
dibutuhkan per kegiatan juga dapat
difasilitasi pada kedua kampus tersebut, sehingga mempermudah berjalannya setiap program kerja yang
telah direncanakan pada awal tahun
kepengurusan.
Terkait dengan kegiatan pembelajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga
memfasilitasi setiap mahasiswa untuk memiliki pengetahuin pada empat
jurusan yang terdapat dalam Fakultas
Ekonomi dan Bisnis tersebut, yaitu;
Akuntansi, Manajemen, Ilmu Ekonomi,
dan Ekonomi Syariah. Sebagai contoh
saya sebagai mahasiswa akuntansi
juga mendapatkan pembelajaran terkait materi yang berada dalam rumpun Manajemen, Ilmu Ekonomi, dan
Ekonomi Syariah.
Selain itu untuk jurusan akuntansi sendiri kami juga mendapatkan
fasilitas untuk mengikuti ujian Sertifikasi Akuntansi, dengan harapan
ketika lulus nanti mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Padjadjaran memiliki gelar lainnya
disamping gelas S.E. yang didapat sebagai mahasiswa Ekonomi dan
Bisnis.
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Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
kami juga mendapat dukungan untuk menyelesaikan studi selama tiga
setengah tahun. Setiap tahunnya
dapat dipastikan bahwa terdapat
mahasiswa akuntansi yang menyelesaikan studinya hanya dengan kurun
waktu tiga setengah tahun tersebut. Selain itu banyak perusahaan
yang melakukan Open Recruitment
kepada mahasiswa Akuntansi Unpad sebelum kami lulus. Sejauh ini,
setelah setengah masa kepengurusan, setidaknya sudah terdapat lima
perusahaan yang melakukan Open
Recruitment untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas
Padjadjaran baik itu Kantor Akuntan
Publik maupun BUMN.
Selain itu banyaknya informasi terkait
beasiswa dan internship yang disediakan sangat bermanfaat bagi kami.
Menyadari pentingnya untuk meningkatkan capability saing mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad
untuk dapat bersaing pada dunia kerja
nantinya kegiatan internship memang
sangat dibutuhkan, selain menambah pengalaman kegiatan internship
tersebut juga membuat setiap lulusan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran menjadi lebih jelas
dalam menentukan jenjang karir dan
siap untuk menghadapi dunia kerja
sesungguhnya. Ditambah lagi dengan
visi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjran yaitu “World Class
Faculty of Economics and Business in
2026” diharapkan terus dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan
daya saing mahasiswa.

Biarlah khayal mengetuk mimpi malam
Menjadi bahagia di titik bumi
Meskipun kutulis surat doa seribu tahun pada
tuhan
Ini bukan lagi tangis petama saat sore yang sepi
Juga bukan sakit pertama percintaanku
Sudah benar menjadi aura dalam kujur tubuh
Sinarlah aku tersudut menunggu ajal
Memelas harap derita tuntas tugas
Melukis sebuah cahaya bahagia senja
Izinkanlah kudengar maaf tulus
Ketakutan hanya memenjarakanku dalam sepi
Lihatlah senyum terakhir dari lubuk hati
Kutitipkan kau paling kekasih
Sebuah kisah berhenti tanpa puisi serta narasi
Takkan jadi sejarah cinta

TH E LAST S MILE
Fadhilah F. N
D3 Perpajakan 2015
The Last Smile (Senyuman Terakhir) Sebuah karya
Mahasiswa FEB Unpad
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