
 



 

EXECUTIVE LEADERSHIP AND MANAGEMENT TRAINING 

I. NAMA KEGIATAN 

 Executive Leadership And Management Training 2020 (ELEMENT 2020) 

 

II. TEMA KEGIATAN 

 “Make a Big Things, by Your Quality and Loyalty to be Responsive, Solutive and 

Innovative to Get  Productivity” 

 

III. LATAR BELAKANG 

 Karunia Tuhan terbesar yang diterima manusia adalah kekuatan akal atau pikiran. Inilah 

yang membuat manusia bukan saja dapat bertahan hidup, melainkan juga mampu menciptakan 

sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain, untuk meningkatkan kualitas dalam 

diri. Dengan adanya kualitas dalam diri seseorang, setiap orang dapat senantiasa belajar untuk 

menyesuaikan diri dengan perubahan dan memperoleh manfaat dari pembelajaran tersebut. 

Belajar dalam arti meningkatkan kepekaan terhadap permasalahan, memiliki inisiatif dalam 

menyelesaikan dan meningkatkan keterampilan mengenai berbagai hal yang berguna atau yang 

dibutuhkan.  

Dengan mekanisme belajar seperti itu, kapasitas mahasiswa dalam organisasi dapat 

meningkat. Mereka dapat menjadi pemimpin dengan informasi - informasi yang berharga, 

memiliki berbagai alternatif yang berkualitas, dan mempunyai kemampuan serta sikap yang 

diperlukan untuk melaksanakan alternatif-alternatif yang dipilihnya. Selain kualitas, seorang 

pemimpin juga harus memiliki rasa loyalitas yang tinggi. Karena dengan adanya rasa loyalitas 

dalam diri, seorang pemimpin akan memiliki kesadaran akan kewajiban untuk menggunakan 

semua fasilitas, kemampuan serta sumber daya yang dimilikinya demi kemajuan organisasinya.   

 Dari pemaparan di atas, diharapkan mahasiswa dapat membuat atau menciptakan sesuatu 

yang besar, berlandaskan atas kualitas dan loyalitas diri dengan menjadi responsif, solutif dan 

inovatif, untuk menjadi insan yang produktif. Oleh karena itu, proposal ini diajukan untuk 

program pelatihan mahasiswa yang ingin berkecimpung di dunia keorganisasian, khususnya di 

lingkungan kampus, yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 

  

IV. DASAR PENYELENGGARAAN 

1. Tri Dharma Perguruan Tinggi 

2. Program Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana 

 

V. TUJUAN KEGIATAN 

Adapun tujuan dari pelaksanaan Executive Leadership And Management Training 

2020 (ELEMENT 2020) adalah : 

1. Executive Leadership and Management Training (ELEMENT) bertujuan untuk 

memantapkan wawasan mahasiswa mengenai organisasi kemahasiswaan.  



2. Untuk menanamkan jiwa kepemimpinan dan kepedulian kepada mahasiswa.  

3. Melatih mahasiswa untuk memiliki pola pikir jangka panjang baik dalam 

menyelesaikan masalah di dalam maupun luar organisasi.  

4. Sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas dan loyalitas dalam diri. 

5. Sebagai sarana untuk membina dan membentuk kader - kader yang berkualitas 

dan bermutu.  

6. Bertujuan membentuk generasi emas menjadi pemimpin yang produktif. 

 

VI. DESKRIPSI KEGIATAN 

 Kegiatan akan dilaksanakan selama tiga hari di Wisma Nangun Kerti, Bedugul. 

Di mana mahasiswa calon anggota Fungsionaris Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana dilatih agar menjadi pemimpin yang responsif 

(peka terhadap permasalahan), solutif (memiliki inisiatif dalam menyelesaikan) dan 

inovatif (menghasilkan sesuatu yang berharga, berguna dan berbeda ke arah 

pembaharuan yang lebih baik) untuk menjadi insan yang produktif (kegiatan yang 

bermanfaat bagi diri).  

 

VII. BENTUK, WAKTU DAN TEMPAT PELAKSANAAN 

➢ Bentuk Kegiatan : Pelatihan 

➢ Hari, tanggal  : Rabu, 8 Januari 2020 s.d. Jumat, 10 Januari 2020 

➢ Waktu   : 07.00 WITA - selesai 

➢ Tempat  : Wisma Nangun Kerti, Bedugul 

 

VIII. PELAKSANAAN 

 Kegiatan ini dilaksanakan oleh panitia pelaksana yang dibentuk oleh Badan 

Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. 

 

IX. PESERTA KEGIATAN 

 Peserta Executive Leadership and Management Training 2020 adalah Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 2019. 

 

X. SUMBER DANA 

 Kas Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana dan Kontribusi Peserta. 

 

XI. ANGGARAN BIAYA 

 Terlampir 

 

XII. SUSUNAN PANITIA 

 Terlampir  

 

 

 



XIII. PENUTUP 

 Hal - hal yang belum diatur dan tercantum dalam proposal ini ditetapkan 

kemudian, sesuai dengan waktu dan kebutuhan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami 

mengucapkan terima kasih. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui, 

 

a.n. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana 

Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi 

 

 

 

 

Dr. Drs. I Dewa Gede Dharma Suputra, M.Si., Ak. 

NIP 195701101986011001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denpasar, 14 Oktober 2019 

Ketua Panitia Pelaksana 

Executive Leadership And Management Training 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana 

 

 

 

 

 

Ni Nyoman Astriani Febrianty 

NIM 1707531056 

 

 

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana 

 

 

 

 

 

I Kadek Arista Dwi Pratama 

NIM 1607531054 

 

 

 

 

 

 

 



SUSUNAN PANITIA PELAKSANA 

EXECUTIVE LEADERSHIP AND MANAGEMENT TRAINING 

 

Pelindung   : Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana             

      (Dr. I Nyoman Mahaendra Yasa, S.E., M.Si.) 

Penasehat    : Wakil Dekan Bidang Akademik dan Perencanaan 

      Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana                                                                

      (Prof. Dr. Ni Nyoman Kerti Yasa, S.E., M.S.) 

      Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan 

      Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 

      (Prof. Dr. Ni Luh Putu Wiagustini, S.E., M.Si., Ak.) 

      Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Informasi 

      Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 

      (Dr. Drs. I Dewa Gede Dharma Suputra, S.E., M.Si., Ak.) 

      Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan 

      (Dr. A.A.I.N. Marhaeni, S.E., M.S.) 

      Koordinator Program Studi Manajemen 

      (Dr. I Gusti Ayu Ketut Giantari, S.E., M.Si.) 

      Koordinator Program Studi Akuntansi 

      (Dr. IGAM Asri Dwija Putri, S.E., M.Si.) 

      Koordinator Program Studi Diploma III Akuntansi 

      (Drs. I Ketut Suryanawa, M.Si., Ak.) 

      Koordinator Program Studi Diploma III Perpajakan 

      (Dr. I Ketut Sujana, S.E., M.Si., Ak.) 

Pembimbing Kegiatan : Dr. I Made Artha Wibawa, S.E., M.M. 

      Dr. I Gde Kajeng Baskara, S.E., M.M. 

Penanggung Jawab  : Ketua BEM FEB Unud 

(I Kadek Arista Dwi Pratama) 

 

Panitia Pelaksana   

 Ketua   : Ni Nyoman Astriani Febrianty  (1707531056) 

 Wakil Ketua  : Badrudin     (1707342038) 

 Sekretaris  : Ni Putu Trisnayanti    (1807511078) 

 Bendahara  : I Gusti Ayu Nata Dewi Utari  (1807531024)  

   

Sie Acara 

Koordinator   : I Gusti Ayu Widya Ari Cahyathi  (1807521102) 

Anggota   : I Made Pramana Sidartawan   (1807521096) 

      I Made Yoga Wiratama Putra  (1807521115) 

      Ni Putu Dellya Febrianda Melzica  (1807521074) 

      Ni Putu Dhanan Kumaradewi M.  (1807521019) 

 

 



 

Sie Publikasi dan Dokumentasi 

Koordinator   : I Gede Chandra    (1807531177) 

Anggota   : I Putu Agus Juniharta Giri   (1807531077) 

 

Sie Konsumsi, Rohani, dan Kesehatan 

Koordinator   : I Putu Gede Rio Bagas Pratama  (1807341062) 

Anggota   : Ni Wayan Anggi Pradnyaningsih  (1807521169) 

      Luh Deviana Angi Nurfayani  (1807521028) 

      Ni Luh Dila Diah Paramita   (1807521040) 

 

Sie Keamanan, Perlengkapan, dan Transportasi 

Koordinator   : Ida Bagus Gede Prabawa Putra Udiyana (1807521090) 

Anggota   : Putu Deva Govinda Krisna Wijaya  (1807521192) 

      I Gede Agus Ardana    (1807521032) 

      Putu Indy Widiananda Putri   (1807521120) 

      I Made Budi Satya Weda   (1807511096) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FILOSOFI LOGO 

a) Orang laki- laki dan perempuan  : melambangkan putra dan putri kader penerus tonggak 

kepemimpinan dan sebagai generasi yang depan yang akan membawa Badan Eksekutif 

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ke arah kemajuan global 

yang berlandaskan pengetahuan, keberanian dan moral.  

b) Mahkota : melambangkan dasar kita sebagai kader penerus yang selalu dalam 

melaksanakan kegiatan berlandaskan pada Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, 

penelitian dan pengabdian. 

c) Lambang e-king : merupakan identitas kita yaitu mahasiswa dan mahasiswi Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis yang diharapkan memiliki keseimbangan (equilibrium) dalam 

melaksanakan hak dan kewajibannya.  

d) Warna hitam putih pada orang : melambangkan bahwa sebagai manusia tidak ada yang 

sempurna dan memiliki kebaikan dan keburukannya masing-masing sehingga kader 

penerus nanti dapat saling menerima satu sama lain dan saling menghargai agar tercipta 

hubungan yang harmonis dalam organisasi.  

e) Lingkaran hitam : melambangkan tantangan yang harus dilewati oleh setiap kader 

nantinya dan diharapkan menjadi pemacu dalam melaksanakan segala tugas yang 

dimiliki.  

f) Sayap : melambangkan setiap kader diberikan wadah untuk menuangkan ide ataupun 

kreativitasnya tanpa batas sehingga dapat terbang tinggi meraih prestasi yang diinginkan 

untuk kemajuan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Udayana kedepannya.  

g) Pita : melambangkan lika-liku kehidupan organisasi yang akan selalu dihadapi oleh kader 

nantinya akan tetapi pita juga dapat memberikan keindahan tersendiri yang akan 

dinikmati oleh kader nantinya. 

h) Warna oranye : melambangkan semangat, kegembiraan dan kreativitas. 



 

i) Tulisan element : melambangkan proses awal yang merupakan syarat yang harus mereka 

lalui ketika ingin menjadi penerus yaitu mendapat wawasan melalui Eksekutif Leadership 

Manajement Training oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Udayana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FILOSOFI MASKOT 

a) Rusa melambangkan bahwa hal penting yang harus dimiliki oleh seseorang yaitu 

kecakapan dan sifat pantang menyerah. Rusa dikenal dengan kegesitan dan kelincahan 

yang dimilikinya baik dalam bertahan dari ancaman yang ada. Maka dari itu diharapkan 

nantinya seluruh peserta ELEMENT dalam melakukan suatu hal selalu memiliki sifat 

cakap baik dalam proses menciptakan, melakukan suatu hal ataupun menyelesaikan dan 

memperbaiki hal yang terjadi di masa depan dengan pantang menyerah.  

b) Tanduk rusa bercabang dan menjulang tinggi melewati warna oranye melambangkan 

bahwa diharapkan segala ide-ide yang dimiliki oleh peserta ELEMENT dapat berkreasi 

dan menyesuaikan dengan perkembangan melalui upgrade diri serta dapat bermanfaat 

tidak hanya bagi lingkungan FEB saja tapi juga masyarakat luas.  

c) Segitiga melingkari rusa melambangkan bahwa segala sesuatu yang kita ciptakan, 

lakukan dan perbaiki selalu berlandaskan dan selaras dengan Tri Darma Perguruan 

Tinggi.  

d) Lingkaran Oranye melambangkan bahwa segala hal yang kita lakukan berdasarkan atas 

persamaan tujuan yaitu kemajuan FEB tercinta. 

e) Lingkaran hitam melambangkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan selalu memiliki 

aturan dan batasan yang jelas sehingga apa yang dikerjakan terarah dan tidak melenceng 

dari tujuan. 

f) Warna coklat muda melambangkan bahwa para peserta ELEMEMT diharapkan menjadi 

insan yang bersahaja, memiliki pondasi diri yang kuat sehingga selalu mengedepankan 

kedamaian dan kejujuran. 

g) Warna emas melambangkan prestasi, kesuksesan dan kemakmuran yang dapat dicapai 

melalui perjuangan.  

h) Element 2020 merupakan angkatan dari Executive Leadership and Manajement Training 

2020. 

 

 



 

TUGAS INDIVIDU : 

1. Membuat tiga esai yang bertemakan masing-masing divisi BEM FEB Unud, yaitu divisi 

1, divisi 2, dan divisi 3. 

Dengan ketentuan : 

a. Tema bukan judul dari esai 

b. Diketik dalam kertas berukuran A4 

c. Jenis font Times New Roman; ukuran tulisan 12pt; line spacing 1,0; color black 

d. Margin dengan ukuran top, bottom, left dan right : 2,54 cm 

e. Menyertakan nama dan kelompok pada pojok kiri atas 

f. Minimal 3 halaman, maksimal 5 halaman 

g. No plagiarism 

2. Membuat poster  

Dengan ketentuan : 

a. Membuat poster dengan tema mengenai program kerja BEM FEB. Seperti : ESF, 

Semnas BEM, ESL, EAC, EBL, Equitech. Cukup memilih salah satu dari program 

kerja. 

b. Dengan ukuran kertas A4 

c. Minimal berisi info tentang nama kegiatan, cabang lomba dan tempat kegiatan. 

(Informasi lainnya bisa ditambahkan sesuai kreativitas) 

d. Bisa dibuat dalam bentuk digital atau gambar manual 

e. Poster dikumpulkan dalam format JPEG 

3. Membuat video mengenai inovasi yang akan diberikan untuk BEM FEB 2020 

Dengan ketentuan : 

a. Inovasi terkait dengan divisi yang diminati 

b. Merupakan inovasi sendiri (no plagiarism) 

c. Bentuk Landscape 

d. Resolusi video minimal 480p 

  

*Nb :  Tugas individu poin 1,2, dan 3 dikumpulkan melalui LO masing-masing pada tanggal 

5 Januari 2020 maksimal pukul 23.59 WITA  dengan ketentuan: 

a. Nama file: Nama Lengkap_Jenis Tugas (contoh: Pramana Sidartawan_Tugas 

Divisi 1) 

b. Subject email: Tugas Individu_Nama Lengkap_Kelompok 

 

4. Peserta mencetak nametag sendiri. 

Ketentuan Nametag : 

a. Nametag dicetak menggunakan kertas buffalo warna putih. 

b. Nametag dicetak dengan ukuran 9x5 cm 

c. Pada kolom nama, diisi dengan nama panggilan. 

d. Nametag diberi foto bebas berwarna  dengan latar oranye dan ukuran 2x3 cm. 

e. Nametag dimasukkan kedalam nametag holder. 



 

TUGAS KELOMPOK : 

1. PEMENTASAN  

a. Pementasan akan ditentukan sesuai dengan undian yang didapat pada Pengumpulan  

ELEMENT 2020 

b. Durasi minimal 6 menit dan maksimal 15 menit. 

c. Semua anggota diwajibkan ikut berperan dalam pementasan.  

d. Pementasan harus menghibur dan dipersiapkan dengan baik. 

e. Pementasan tidak mengandung unsur SARA atau menyindir pihak tertentu dan 

kegiatan yang diselenggarakan serta tidak mengandung unsur pornografi. 

f. Properti pementasan ditanggung oleh masing-masing kelompok dan dibawa pada saat 

hari H. 

g. Pementasan dapat dilakukan dengan menggunakan musik/dubbing 

2. KONFERENSI PROGRAM KERJA 

a. Dibuat dalam bentuk PPT 2010 

b. Presentasi dilaksanakan pada saat hari H ELEMENT 2020 

c. Waktu presentasi yaitu maksimal : 15 menit 

d. Slide dalam presentasi harus mengandung  : 

• Cover yang menyertakan :  logo proker , nomor kelompok, dan nama anggota 

kelompok 

• Gambaran kegiatan proker yang diteliti. 

• Inovasi yang kalian dapat berikan dalam proker tersebut agar dapat tetap 

dijalankan serta mengalami kemajuan 

• Kendala yang kemungkinan terjadi dalam inovasi yang ingin dilakukan. 

• Alasan layak atau tidaknya proker untuk dijalankan. 

• Sumber informasi yang didapat saat meneliti proker. 

 

*Nb :  Softfile pementasan dan power point konferensi program kerja dikumpulkan melalui 

LO masing-masing pada tanggal 5 Januari 2020 maksimal pukul 23.59 WITA  dengan 

ketentuan: 

a. Nama file: Kelompok_Jenis Tugas (contoh: Kelompok1_Tugas 

Pementasan/Konferensi Nama Proker) 

b. Subject email: Tugas Kelompok_Kelompok 

 

HARI H ELEMENT 

TUGAS INDIVIDU 

1. Membuat Surat Sosok Inspirasi Fungsionaris BEM FEB Unud 2019 

Dengan ketentuan : 

a. Ditujukan kepada Fungsionaris BEM FEB Unud 2019 

b. Dibuat pada kertas bebas 

c. Ditulis tangan menggunakan tinta berwarna hitam 

d. Boleh menyertakan atau tidak identitas diri 



2. Membawa buku dan alat tulis 

Dengan ketentuan : 

PERLENGKAPAN DAN ALAT TULIS : 

a. Pulpen, pensil, spidol boardmarker hitam, dan penghapus (seperlunya) 

b. Buku tulis ukuran 16x21 cm isi minimal 38 lembar termasuk cover, dibungkus 

sampul warna oranye.  

c. Ketentuan isi buku : 

Hal.1 : foto diri terbaru ukuran 3x4 ditempel ditengah berwarna dengan latar oranye 

Hal.2 : Biodata diri (Nama lengkap dan panggilan, TTL, NIM, Program studi, Motto 

hidup, cita-cita) 

Hal.3 : Alasan saya ingin menjadi fungsionaris BEM 

Hal.4 : Catatan bebas 

d. 10 halaman terakhir : Catatan panitia 

 

HARI H ELEMENT 

MUST BRING ITEM INDIVIDU 

A. PAKAIAN : 

1. Jas Almamater 

2. Kemeja putih tidak transparan 

3. Kemeja hitam tidak transparan 

4. Celana jeans bebas dominan gelap (bukan legging dan tidak sobek) 

5. Baju E-King lengan panjang 

6. Jaket Bebas 

7. Celana training 

8. Kaos kaki dan sarung tangan (jumlah bebas) 

9. Sepatu bertali bebas (bukan flatshoes) 

10. Sandal jepit 

11. Pakaian dalam secukupnya 

12. Pakaian bebas sopan seperlunya 

13. Selendang atau alat persembahyangan lainnya (non hindu tetap membawa selendang) 

B. PERLENGKAPAN : 

1. Senter 

2. Jas hujan ponco 

3. Tas kresek bebas secukupnya 

4. Kado berupa makanan minimal Rp 10.000 dibungkus kertas kado  

5. Lilin + kemasan air gelas plastik yang telah dilubangi bagian bawahnya  

6. Lilin pendek 1 buah 

7. Kayu bakar 2 ikat, dikumpul 5 Januari 2020 di Sekretariat Bersama LMFEB 

UNUD 

8. Amplop C6 ukuran 114mm x 162mm 

9. Kertas manila putih ukuran 50cm x 50cm 

10. Makanan/snack dan minum secukupnya 

11. Obat-obatan pribadi 



 

MUST BRING ITEM KELOMPOK : 

1. Membawa minimal 3 Laptop 

2. Tikar (2 buah) kira-kira 1 tikar muat 5-6 orang dikumpul 5 Januari 2020 di 

Sekretariat Bersama LMFEB UNUD 

3. Polybag besar (1 pack) 

4. Kopi hitam (1 kg) 

5. Gula pasir (1 kg) 

6. Pewarna makanan bebas (2 botol kecil beda warna) dikumpul 5 Januari 2020 di 

Sekretariat Bersama LMFEB UNUD 

7. Teh celup merk bebas 2 kotak (satu kotak isi 25 teh) 

8. Plastik ukuran 1 kg (2 pack) 

9. Balon tiup (1 bungkus) 

10. Ember diameter 30cm (2 buah) dikumpul 5 Januari 2020 di Sekretariat Bersama 

LMFEB UNUD 

11. Kain kasa merah dan kuning dipotong ukuran 45x50 cm (masing-masing 1) 

12. Bambu dengan panjang 60 cm (2 buah) dikumpul 5 Januari 2020 di Sekretariat 

Bersama LMFEB UNUD 

13. Lampion Besar (1 buah) dikumpul 5 Januari 2020 di Sekretariat Bersama LMFEB 

UNUD 

14. Tali Rafia hitam (1 gulung besar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PERATURAN UMUM :  

1. Peserta wajib datang tepat waktu.  

2. Dilarang membawa barang apapun yang tidak termasuk dalam MUST BRING 

ITEM.   Kecuali alat komunikasi. Namun alat komunikasi menjadi tanggung 

jawab pribadi masing-masing dan hanya boleh digunakan saat malam hari.  

3. Dilarang Memakai make up, menggunakan perhiasan, dan aksesoris.  

4. Tas yang digunakan untuk membawa barang adalah tas bebas. Disarankan 

membawa tas ransel besar. Sangat tidak disarankan membawa koper.  

5. Dilarang melakukan hal-hal yang dapat membahayakan diri sendiri ataupun 

sekitarnya.  

6. Semua peserta wajib mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh panitia.  

7. Segala bentuk kehilangan menjadi tanggung jawab pribadi.  

8. Peraturan lebih lanjut akan ditetapkan pada saat hari H Element.  


