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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

Salam Sejahtera bagi Kita Semua 

Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta’ala, Tuhan Yang Maha 

Esa 

Pandemi covid-19 telah berlangsung dua tahun, dan kita belum tahu sampai kapan  

berakhirnya. Yang kita tahu, program vaksinasi telah memberi banyak harapan bagi kita 

untuk mampu keluar dari masalah yang sangat kompleks ini. Kita harapkan telah terbentuk 

herd immunity sehingga kita dapat kembali menikmati perkuliahan tatap muka dan kegiatan 

lainnya di Kampus tercinta ini.  

Anak Anakku, 

Kami telah melaksanakan salah satu Agenda FEB Tahun 2021, yaitu Persiapan dan 

Penajaman Program Kerja FEB Tahun 2022, yang sedianya akan dilaksanakan pada 14 - 17 

Februari 2022 lalu, namun karena pandemi covid-19 yang masih tinggi, maka kami undurkan 

ke tanggal 7 - 10 Maret 2022, dengan pertimbangan, estimasi pandemi covid-19 sudah 

melandai dan aturan prokes yang lebih longgar.  



Pemilihan tanggal tersebut juga opsi yang paling layak, dengan mempertimbangkan jarak 

waktu dengan Bulan Ramadhan, sehingga jika jadwal diundur lagi, opsi yang paling mungkin 

adalah setelah Idul Fitri, dan ini berarti mengaburkan makna tema utama, yaitu persiapan dan 

penajaman Program Kerja 2022. 

Tema utama tersebut juga digabungkan dengan tema lainnya, yaitu outbond dan sekaligus 

darmawisata Keluarga Besar Struktural FEB, dengan tujuan untuk menguatkan kembali 

engagement dan komitmen memberikan pelayanan prima kepada Mahasiswa. 

Kami juga mengajak Rekan Rekan di bidang Administrasi dan Pelaksana, sebagai apresiasi 

atas kerja keras sertapemberian pelayanan akademik dan administrasi selama ini, khususnya 

sejak pandemi covid-19 melanda kita. Pada saat perkuliahan dilaksanakan secara daring, 

Rekan- Rekan kami ini tetap bertugas di Kampus.  

 

Anak Anakku, 

Agenda kami ini, sejatinya adalah agenda tahunan, namun tidak dapat kami selenggarakan 

selama 2 tahun karena pandemi covid-19 sejak Maret 2020. Penyelenggaraan rapat kerja ini 

menunjukkan bahwa seluruh unit kerja di lingkungan FEB mampu menyiapkan rencana dan 

program kerja dengan target utama adalah memberi pelayanan akademik dan administrasi 

kepada Mahasiswa dengan lebih baik.  

Bagaimanapun, capaian FEB selama ini tidak boleh membuat kami terlena, sehingga tetap 

dibutuhkan kolaborasi yang konstruktif antara para Struktural, Dosen, Mahasiswa dan Staf 

Administrasi FEB.  

Tugas kami berikutnya adalah bagaimana mengeksekusi rencana dan program kerja tersebut, 

disertai dengan upaya monitoring dan evaluasi, sehingga kamimampu menilai tingkat 

ketercapaian rencana kerja, sebagai bagian dari milestones rencana strategis FEB 2020 - 

2025. 



Kepada Anak Anakku yang membanggakan, 

Atas nama seluruh Dosen, Struktural dan Staf Pendukung d i lingkungan FEB, saya mengajak 

seluruh Mahasiswa untuk tetap semangat mengejar cita cita melalui penyelesaian studi tepat 

waktu dengan hasil yang membanggakan, mampu tingkatkan daya inovasi dan kreativitas, 

mampu menghindar dari lingkungan yang destruktif, obat terlarang, mampu menjaga nama 

baik Almamater dengan tetap memelihara idealisme dan daya kritis yang membangun.  

Secara khusus, saya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Lembaga 

Kemahasiswaan, baik BEM, BLM, maupun HMM, HMA, dan tentunya adik baru Kalian, 

Himpunan Mahasiswa Bisnis Digital (HMBD), atas segala program dan kegiatan yang 

konstruktif, inovatif, kreatif, tanpa kehilangan daya kritis sebagai Generasi Muda yang berani 

menghadapi masa depan yang makin kompetitif.  

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Allah Yang Maha Esa, melindungi kita semua.  

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

 


