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 Assalamualaikum
Selamat Tahun Baru 2016. 

Edisi pertama dari “Bubo” ini 
merupakan bentuk publikasi dari 
telah  berlangsungnya kepe-
ngurusan KMFB tahun 2015. 
Buletin ini memiliki judul “Awal 
Setelah Akhir” yang berarti awal 
dari kepengurusan KMFB 2016 
setelah kepengurusan 2015. 

Di Buletin ini berisi tentang 
Kongres Mahasiswa Biologi 
(KMB), Kepengurusan KMFB yang 
baru, dan karya civitas. Isi dari 
buletin ini sendiri ditujukan untuk 
memberikan pengetahuan civitas 
akademika Fakultas Biologi UGM 
agar “melek” terhadap student 
government yang ada di fakultas 
ini. 

Kami  se laku  penyusun  
memohon maaf jika terdapat 
kesalahan. Kami tidak terdapat 
maksud untuk menyinggung 
golongan atau individu tertentu. 
Semoga pembaca termotivasi 
untuk mencari lebih jauh lagi 
mengenai  keber langsungan 

KMFB. 
Wassalamua

laikum
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Utama

3

Pada tanggal 9 s.d 10 Januari 2016, Kongres Mahasiswa Biologi atau 
yang akrab disebut KMB kembali dilaksanakan. Acara ini merupakan agenda 
tahunan yang dilaksanakan oleh Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas Biologi 
untuk membahas beberapa hal menyangkut Keluarga Mahasiswa Fakultas 
Biologi (KMFB) seperti penyampaian Laporan Kegiatan (LPK) SEMA Fakultas 
Biologi, Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Badan Ekesekutif Mahasiswa 
(BEM) Fakultas Biologi, dan pembahasan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah 
Tangga (AD/ART) KMFB. Selain itu dalam kongres inipun dilaksanakan 
pelantikan anggota SEMA beserta BEM Fakultas Biologi dilanjutkan dengan 
penyampaian Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) oleh ketua BEM yang telah 

resmi dilantik.

4

Kongres Mahasiswa Biologi 
2016

oleh: Panitia Kerja KMB 2016

BUBO #1 Januari 2016BUBO #1 Januari 2016

Pada tahun ini Kongres Mahasiswa Biologi berlangsung di ruang V 
(lima) Fakultas Biologi dengan dihadiri oleh beberapa tamu undangan beserta 
mahasiswa Fakultas Biologi yang turut meramaikan. Di hari pertama, acara 
dimulai dengan sambutan oleh ketua SEMA FB 2015 Fajrin Fahmi dan ketua 
BEM FB 2015 Wiko Arif Wibowo. Dalam sambutannya masing-masing ketua 
tersebut sepaham menyatakan bahwa kedepannya roda keorganisasian di dalam 
lingkup mahasisiwa biologi harus memiliki karakter yang seharusnya 
organisator miliki beserta masing-masing organisasi dapat berperan maksimal 
sesuai dengan peran masing-masing organisasi karena hal tersebut akan 
menjadi salah satu penggerak kemajuan Fakultas Biologi kedepannya. 
Kemudian dilanjutkan dengan sambutan oleh Bapak Dr. Budi Setiadi Daryono 
M.Agr.Sc selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas 
Biologi UGM. Beliau mengatakan bahwa sebagai mahasiswa yang akan 
melanjutkan estafet kepengurusan organisasi semoga dapat memberikan 
kebermanfaatan yang lebih baik bagi seluruh Keluarga Mahasiswa Fakultas 
Biologi. 

...sebagai mahasiswa 
yang akan melanjutkan 
e s t a f e t  k e p e n g u r u s a n  
organisasi, semoga dapat 
m e m b e r i k a n  k e b e r -
manfaatan yang lebih baik 
b a g i s e l u r u h K e l u a rg a 
M a h a s i s w a  F a k u l t a s  
Biologi. 

“

“

Acara dilanjutkan dengan memilih Tim Presidium  yang terdiri dari pimpinan 
sidang I Randi Dian S., Pimpinan Sidang II Alvina Rista Y., dan Titis Sukma-
ningrum  sebagai Notulen.Kemudian dibacakan Tata Tertib Sidang.  Selanjutnya 
acara dilanjutkan dengan pembacaan LPK SEMA FB yang dibawakan oleh 
Fajrin Fahmi dan LPJ oleh Wiko Arif Wibowo dilanjutkan dengan pembacaan 
IPK masing-masing departemen BEM FB dan merupakan acara terakhir di hari 
pertama Kongres Mahasiswa Biologi 2016.

Hari kedua, pelaksanaan KMB sidang kembali dibuka pada pukul 08.00 
WIB dan dilanjutkan dengan pelantikan anggota BEM dan anggota SEMA FB 
UGM. Acara  berlangsung dengan khidmat dengan sumpah yang 
diucapkan dengan mantap. 

menyanyikan lagu Indonesia Raya
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D a l a m  r a n g k a  k e g i a t a n  
evaluasi akhir tahun kepengurusan 
2015, Komisi III Aspirasi dan Riset 
Senat Mahasiswa Fakultas Biologi 
mengadakan ku i s ione r pen i l a i an 
kepada civitas dan anggota BEM 
dengan tujuan untuk mengetahui 
p e n i l a i a n k i n e r j a  B E M s e l a m a 
kepengurusan. Kuisioner ini berisi 
penilaian civitas terkait kinerja BEM 
berdasarkan poin pertanyaan yang 
dinilai dengan skala preferensi kurang 
baik, cukup baik, baik, dan sangat baik 
serta isian terkait kritik dan saran. 
Depa r t emen yang d in i l a i da l am 
kuisioner civitas adalah Departemen 
Advokasi, Kajian dan Aksi Strategis, 
Pengembangan Keilmuan, Pengabdian 
Masyarakat, Minat dan Bakat, dan 
Media dan Komunikasi, serta diadakan 
pula kuisioner internal BEM dengan 
Depar temen yang d in i la i ada lah 
departemen PSDM.

Kuisioner Civitas
Responden

- Mahasiswa S1 Fakultas Biologi 
non-anggota BEM aktif

- Mahasiswa angkatan 2012-2015
-79 lembar kuisioner

Kuisioner Evaluasi Akhir Tahun 
2015
oleh: Komisi 3 (Aspirasi dan Riset) 2015

Civitas Menilai

65
BUBO #1 Januari 2016BUBO #1 Januari 2016

Kongres dilanjutkan dengan 
pembacaan AD/ART KMFB. Acara 
dipimpin langsung oleh Pimpinan 
Sidang I Alvina Dan Pimpinan 
Sidang II Aruna Bagas K dengan Titis 
Sukmaningrum sebagai Notulen. 
Pembahasan ini berlangusng dengan 
lancar dengan beberapa tanggapan 
berupa kesalahan redaksi dalam 
AD/ART yang di lontarkan oleh 
a n g g o t a k o n g r e s . S e t e l a h u s a i 
pembahasan mengenai AD/ART.

Pelafalan sumpah pada pelantikan 
ini dipimpin langsung oleh Bapak 
Dr. Budi Setiadi Daryono M.Agr.Sc 
disertakan kitab suci agama masing-
masing yang dilantik.

Foto bersama 
SEMA 2016
Ketua BEM 
2016, dan 
Pak Budi

Pelantikan SEMA 2016 Pelantikan Ketua BEM  2016

Acara dilanjutkan dengan 
pembahasan Garis Besar Haluan 
Kerja oleh ketua BEM terlantik 
D i n d a  Ay u  I s l a m i  d e n g a n  
didampingi oleh Pimpinan Sidang 
I t e r p i l i h C a k r a B u a n a d a n 
Pimpinan Sidang II Muhammad 
F a j a r  S h i d i q  d a n  T i t i s  
Sukmaningrum sebagai Notulen. 
P e m b a h a s a n  G B H K  i n i  
berlangsung pada pukul 10.30 
WIB dan berakhir pada 12.30 
WIB. GBHK telah disepakati oleh 
forum kongres dan disahkan oleh 
pimpinan sidang. Demikian acara 
K o n g r e s M a h a s i s w a B i o l o g i 
berakhir. 
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Kritik
1. Angkat isu-isu yang ada sekarang
2. Lebih memperjuangkan UKT 

mahasiswa
3. Publikasi kegiatan lebih 

digencarkan lagi
4. Lebih merangkul seluruh  

mahasiswa
5. Perjuangkan hak mahasiswa terkait 

sekretariat sementara KS dan 
lembaga. 

Kuisioner Internal BEM
Responden
- Mahasiswa anggota BEM aktif non-anggota Departemen PSDM, 

angkatan 2013, 2014, 2015
- 40 lembar kuisioner

Kritik
1. Inisiasi pelaksanaan forga dan kegiatan pengakraban lainnya belum 

maksimal
2. Pendekatan personal perlu ditingkatan
3. Pengakraban anggota lebih ditingkatkan lagi baik internal psdm maupun 

di departemen yang lain
Saran
1. Penentuan alur dan haluan kaderisasi lebih diperjelas
2. Inovasi kegiatan pengakraban bersama antardepartemen maupun 

antaranggota BEM secara keseluruhan
3. Pemaksimalan fungsi penjagaan antaranggota BEM.

7 8

Saran
1. Tingkatkan publikasi suatu event
2. Yang kurang diperbaiki, yang baik dipertahankan
3. Perbanyak press release
4. Peningkatan fasilitas mahasiswa non-KS/lembaga
5. Perbaiki kondisi internal biologi dahulu, kemudian eksternal.

BUBO #1 Januari 2016BUBO #1 Januari 2016

. . . Ya n g k u r a n g 
diperbaiki, yang baik 
dipertahankan..

““
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• Masih kurang dalam hal publikasi 
(Kado Bembi, Hotline service, super 
days).

• Isu yang dikaji untuk ke depannya 
dibuat lebih variatif lagi.

• Pemberian informasi mengenai UKT 
dan Beasiswa lebih diintensifkan 
agar seluruh mahasiswa Biologi 
UGM mendapat informasi yang 
cukup.

• Kondisi internal tetap dijaga 
dengan baik.

Hasil evaluasi:
• Publikasi kurang masif pada ultah 

BEM.
• Untuk BEM Addict Boombers, 

hubungan internal panitia harus lebih 
dijaga kekompakan dan ke-solid-
annya.

• Evaluasi yang paling utama adalah 
lebih ditingkatkan lagi perangkulan 
seluruh anggota BEM dan tidak 
tinggal diam serta mampu menjadi 
mediator ketika terjadi masalah 
i n t e r n a l  p a d a  s e t i a p  
d e p a r t e m e n  
BEM.

Hasil evaluasi:
• Kegiatan belum terlaksana saat Bio 

English Club.
• Koordinasi dengan Dekanat lebih 

ditingkatkan lagi saat pendampingan 
dan sosialisasi PKM.

• Publikasi FDI “Stalking to the Moon” 
lebih diatur jauh hari sebelumnya

5. Departemen PSDM

6. Departemen Pengembangan   
Keilmuan

 agar tidak terlalu mepet dengan 
pelaksanaan.

• Rangkaian Research Week 
l e b i h d i s e s u a i k a n l a g i 
dengan t ime-
line awal.

Hasil evaluasi:
• Ajakan untuk latihan rutin olahraga 

dan seni lebih dimasifkan lagi dan 
lebih dirutinkan jadwalnya.

• Koordinasi antar panitia Biophoria 
#6 lebih ditingkatkan lagi agar 
seluruh perlombaan berjalan sesuai 
jadwal.

• S u p o r t e r  B i o l o g i  p a d a  
P O R S E N I G A M A l e b i h  
dimarakkan lagi.

Se la in penyampa ian ha s i l 
evaluasi ketujuh Departemen 
BEM di atas, Komisi II Senat 
Mahas iswa juga member ikan 
apresiasi kepada BEM Biologi 
berupa penghargaan “The Most 
Appreciated Work Program” yang 
jatuh kepada FDI ”Biorhythm”. 

7. Departemen Minkat

IPK
3,15

IPK
3,28

IPK
3,12

IPK
3,74

Pada hari Sabtu 9 Januari 2015, 
Komisi II Senat Mahasiswa Biologi 
UGM menyampaikan hasil evaluasi 
seluruh departemen BEM Biologi 
UGM selama satu tahun kepeng-
urusan kerja dalam Kongres Maha-
s i s w a B i o l o g i ( K M B ) . B e r i k u t 
merupakan hasil evaluasinya:

Hasil evaluasi:
• Lebih dirutinkan lagi jadwal buku 

tabungan surga.
• Penyimpanan dan penyaluran dana 

buku tabungan surga serta dana 
sosial insidental lebih diawasi lagi 
agar benar-benar sampai ke orang 
yang membutuhkan.

• Diperlukan publikasi yang lebih 
menarik lagi untuk program Biologi 
Mengajar.

•  L e b i h d i t i n g k a t k a n l a g i  
frekuensi jadwal kunjung-
an rutin ke desa binaan.

Hasil evaluasi:
• Publikasi lebih dimasifkan   pada 

KPK 1.
• Perangkulan anggota ditingkatkan 

agar sekolah kastrat dihadiri full 
team.

• Publikasi rilis hasil kajian 
lebih dimasifkan lagi

1 . D e p a r t e m e n  P e n g a b d i a n  
Masyarakat

2. Departemen Kastrat

  melalui sosial media yang banyak 
terdapat civitas akademika Biologi 
UGM.

• KARDIO yang terakhir masih 
belum terlaksana.

• Pe laksaan Tour Ka j i an l eb ih 
d i r u t i n k a n  l a g i  a g a r  d a p a t  
menge t ahu i l eb ih banyak i su 
nasional maupun lingkup 
sek i ta r kam-
pus.

Hasil evaluasi:
• Lebih banyak civitas untuk ikut 

b e r p e r a n d a l a m p r o k e r D e s a 
Binaan.

• Pelaksanaan BIOMAGZ tertunda, 
lebih disesuaikan dengan timeline.

• Pembaruan mading lebih dirutinkan 
lagi agar update informasi bagi 
civitas tidak ketinggalan.

• Pemuturan film kedua dan bedah 
buku masih belum terlaksana.

• Lebih dimasif kan lagi penyaluran 
informasi melalui sosial media 
yang banyak t e rdapa t c iv i tas 
B i o l o g i U G M . A g a r s e l u r u h 
mahasiswa Biologi dapat 
merasakan manfaatnya.

Hasil evaluasi:

3. Departemen Medkom

4. Departemen Advokasi

IPK
3,19

IPK
3,31

IPK
3,36
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5. Departemen PSDM

6. Departemen Pengembangan   
Keilmuan
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IPK
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IPK
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IPK
3,12

IPK
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Struktur Baru

 Arianda Poetri Shofia 
Rochman

Sevina Rahmi Faiza Senja

Fikrie M. R. (K)
Theresia Henny Prima
 Ilham Mufti Laksono
 Rudi Dwi Prakoso
 Lovy  Perdani

Heri Aji N. (K)
Jundi Alhazmi 
Pungky Wicaksono
Tiko Utaka 
Saskia Khairunnisa
Burhan Amierudin
Sheliana Nugraha

Sevi Ratna S. (K) 
Bintang Tondi
Noor Laina M.
Aulia P. Ambarwati

Ketua

Sekretaris Bendahara

Komisi 1 
(Legislasi)

Komisi 3 
(Aspirasi dan Riset)

Senat Mahasiswa Fakultas Biologi 
UGM 2016

K = Ketua Komisi

Keterangan:

Komisi 2
 (Pengawasan)

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Biologi 
UGM 2016
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Terang Arga S.

Dinda Ayu Islami

Alvina Rista Y.
Qisti Fauziah

M. Rifqi
Tianti Arum M.

Diah Ayu O.

 Firda Nabila
Niken Wulansari

Ayu Safitri
Adinda Rizki R.

Heni Wahyu S.
Aisyah
Alfino Sebastian

Aditya Novianto (K)

Gisella Intan S. (K) Aruna Bagas K. (K)

Fathi Rizqullah (K) Aditya Nur S. (K)

Annisa Fithri (K) Wildan Gayuh Z. (K)

Ketua

Sekretaris Jendral Mentri Eksternal Mentri Internal Forkom

Sekretaris Umum 
dan Kerumahtanggan

Pengembangan SDM

Pengembangan KeilmuanMinat dan Bakat

Kajian Strategis Pengabdian Masyarakat

Media Komunikasi dan Informasi Advokasi

Kepala Bagian

Administrasi Umum

Bendahara

Kewirausahaan

Riska P.
Nur R.
Rahma N.
Wulan K. W.
Octaviana

 Fajar P. J.
 Rikha R.K.
 Noviana N. S.
 I Wayan S. M.
 Chalvia Z.
 Subekti E. D. N.
 Nisrina N.
 Ilham C. N.
 Puji N.
 Dini R.

Immanuella B. E. H.
Margaretha C. D. S. R.
Muhammad F. S.
Imroatul H.
Michael R.
Izdihar R. A.
Maharani P.
Sas Retno D. U.
Deris T. R.
Variant A. H.
Jeanne D'Arc S. A.
Fatizha Z. S.

 M. Nasrurokhman
 Afifah
 Christine K.
 Ikhsan J.
 Agnes

 Ardita T. A.
 Ahmad Al A.
 Isna M. U.
 Iffah S.
 Indra S.
 Ilzam S. M.
 Krisogonus Y.

 Laras A.
 M. Nu'manudin
 Hanifa H.
 Shafira A. S.
 Nurina T. A. M.
 

Taufik A. P. W.
 Lucia D. A.
 Nailah F.
 Yosefa E. R. T.

 Nishfi L. M.
 M. Siswantoro
 Fadilah H.
 Lalu G. F.
 Christy A.

 Cindy G.
 Nadya U.N. F.
 Syaeful D. A. H.
 Ria Oktafianti

Keterangan:
K = Kepala Departemen

Miswati
Nisrina A. K.
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Peradaban 
Negeriku

Karya: Titis Sukmaningrum

Ketika perjuangan,
 hanya sebuah kata “perjuangan”
Ketika setia, hanya semu belaka

Di zaman seperti ini,
apa yang bisa diandalkan?

Waktu berlalu begitu saja
Ukiran dan goresan, sama saja

Semua berujung luka

Hukum hanyalah kata “hukum”
Adil adalah relatifitas belaka

Peradaban macam apa ini?

Teriak bak diruang hampa
Menulis seperti beriak air,

tak tersampaikan
Semengerikan inikah negeriku?

Jiwa muda dibungkam, 
 apalagi yang tua

Bisu atau pura-pura bisu
Harus dari mana merenovasi diri?

Kaki ini terus berjalan
Dalam doa, semoga hanya mimpi

Walaupun semua ini nyata adanya.

Filosofi Pisang
oleh: Dr. Budi Setiadi Daryono, M.Agr.Sc

Setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Kalimat tersebut sesuai 
untuk diterapkan dalam suatu organisasi. Kita mengenal yang namanya sistem 
regenerasi pengurus, yang kemudian ada pula proses perekrutan anggota. Istilah yang 
lebih mudah adalah kaderisasi.

Kaderisasi sering kali dianggap sebagai proses yang sulit. Hal ini dikarenakan 
muncul rasa kekhawatiran dan keraguan dari pengurus lama maupun baru dalam hal 
proses transisi berkaitan dengan keberlanjutan organisasi tersebut untuk ke depannya. 
Namun, sebenarnya itu bukan hal yang rumit.

Filosofi pohon pisang mengajarkan kepada kita bagaimana alur kaderisasi yang 
baikpada suatu organisasi. Pohon pisang tidak akan mati sebelum berbunga disusul 
kemudian berbuah. Ini bisa diibaratkan seorang pemimpin. Ia seharusnya menghasilkan 
sesuatu untuk ditinggalkan atau diteruskan oleh ketua berikutnya. Jadi, intinya tidak 
hanya serah jabatan saja yang diperlukan dalam transisi kepengurusan, butuh hal-hal 
lain pula.

Selanjutnya, sebelum berbunga dan berbuah, pisang dan sejalannya si Pisang, 
telah disiapkan tunas-tunas baru yang kelak akan menjadi pisang dewasa dan akan 
berbuah. Begitulah siklus hidup pisang. Tidak bisa dipungkiri memang dalam masa-
masa hidupnya, pisang juga diterpa masalah-masalah seperti musim yang berubah-
ubah. Akan tetapi, masalah ini bukanlah menjadi beban yang akan melemahkan si 
Pisang dan tunasnya. Sebaliknya, masalah tersebut akan menempa si Pisang menjadi 
lebih kuat dari sebelumnya.

Hal yang sama, dalam berorganisasi tidak akan selamanya berjalan mulus dan 
lancar sesuai harapan. Banyak kendala yang akan dihadapi. Dari pisang kita belajar hal 
tersebut. Filosofi pisang mengajarkan bagaimana suatu sistem organisas,i khususnya 
dalam hal kaderisasi, yang ada hubungan timbal balik antara pengurus lama dan 
pengurus baru namun tidak semata-mata hanya jabatan saja. Ada hasil dan buah yang 
diwariskan kepada pengurus berikutnya.

Pohon pisang tidak akan mati sebelum 
menghasilkan bunga dan buah. Sebelum 
berbunga dan berbuah, ia juga telah menyiapkan 
tunas.

BUBO #1 Januari 2016BUBO #1 Januari 2016

Karya: Randi Dian S.

Setan di Udara

Media, TV koran radio dan internet. 
Ketika mereka sudah tidak independent lagi, 
ketika mereka udah mulai berpihak. Maka 
jadilah senjata yang berbahaya. Mereka, yang 
menentukan apa yang ditampilkan, apa yang 
kamu lihat, apa yang kamu dengar.

Sadar? mereka dapat sepenuhnya 
membatasi informasi apa saja yang dapat kamu 
ketahui dan apa saja yang tidak. Dikemas 
dalam kemasan apapun yang mereka inginkan. 
Lucu? Manis? Menghibur? Mendidik? 
Pikirkan lagi! Hanya seolah-olah seperti itu. 
Ada doktrin dibalik itu semua, ada konspirasi, 
ada kepentingan jutaan dolar dibaliknya.

Padahal kamu pikir semua opini dan 
pandanganmu itu sudah paling benar, kan? 
Kamu pikir semua itu berasal dari pemahaman 
dan kesimpulan otakmu sendiri,kan? Keliru. 
Mereka lah yang menggiringmu, persis seperti 
yang mereka inginkan. ‘Penjajahan’ yang 
sesungguhnya. Bukan jasad jasmani lagi yang 
mati disiksa. Mereka meracuni kita. Yang mati 
disini adalah akal sehat. 

Gosip dan fitnah sudah tidak sungkan 
lagi, menghujat terang-terangan, menebar 
kebencian tanpa merasa malu. Merekalah yang 
menyettingmu, kawan. Setiap hari, pagi siang 
sore malam, kamu di doktrin dihipnotis, 
kemudian kamu ke kamar. Bengong-bengong 
sejenak. mikir-mikir dikit dan  tiba-tiba 
muncul opini di kepalamu, ada pemahaman di 
otakmu, dan kamu setuju dengan yang mereka 
katakan

You’ve think what they want you to think, 
you’ve done what they want you to done , 
you’ve become what they want you to be.

Kamu wayang, media tongkatnya, 
mereka dalangnya. Kamu kerbau, media 
talinya, mereka gembalanya. Lalu siapa si 
“mereka” ini? Bagaimana kalau kita sebut 
saja “SETAN”.
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