
 
 

Alhamdulillah...buletin renews 
edisi ke-2 ini bisa terbit..kali 
ini kita akan melaporkan hasil 
penelusuran kami mengenai 
keg iatan -keg iatan  dan 
kebijakan BEM REMA 2010 
selama 2 pekan terakhir.  
• Tim redaksi  

Pemimpin Redaksi  
Dania partika Dewi  

• Editor  
Nayu, Kiki P. Nugraha 
(Kickey) 

• Reporter 
Waris Sukijo, Novita 
Wandasari, Dania Partika 
D, Jamalia Ulfa, Aam 
Amaliya, Nayu Irawati  

• Layouter  
Novita Wandasari  

Kunjungi juga Fb, dan Blog  
kami di  
• Fb  

remaupibem@gmail.com  
• Blog  

bemremaupi@wordpress. 
com  

 Isu pembajakan kapal 
bantuan kemanusiaan 
Mavi Marmara kini telah 
mengalihkan perhatian 
dunia. Banyak yang men-
jadi korban keganasan 
tentara perang Israel. Ti-
dak sedikit simpatisan 
yang melakukan aksi ke 
jalanan. Salah satunya 
adalah Mahasiswa Uni-
versitas Pendidikan Indo-
nesia yang melakukan 
aksi ke Gedung sate sam-
pai BIP. 
 Setidaknya, ada em-
pat elemen ormawa UPI 
yang mengikuti aksi terse-
but, BEM REMA, UKDM, 
BAQI dan Kelompok Studi 
Pelestina (KSP). Mereka 
p u n  b e r k o a r - k o a r 
menyuarakan kepe -
duliannya terhadap Pales-
tina.  
 Pelanggaran kemanu-
siaan yang dilakukan oleh 
Israel tidak dapat ditolerir 
lagi. Dunia pun mengecam 
tindakan yang dilakukan 

oleh Israel, ada 19 orang 
yang menjadi korban pem-
bantaian, 1 diantaranya 
adalah warga Negara In-
donesia, meskipun berita 
tersebut masih simpang 
siur. 
 Mahasiswapun ber 
hak menyuarakan aspi-
rasi mereka terhadap isu 
ini. Dengan banyaknya 
aksi yang dilakukan, itu 
membuktikan bahwa 
mahasiswa peduli terha-
dap isu keji ini.  
 Ormawa UPI beserta 
BEM se-Bandung Raya, 
FS-LDK dan KAMMI 
Bandung mengadakan 
aksi untuk mengecam 
kekejian yang dilakukan 
oleh Israel.  
 Semangat para pe-
juang di Palestina sangat 
menginspirasi  para pe-
serta aksi. Semakin terik 
matahari, semakin ban-
yak  para peserta aksi 
yang berdatangan.  

 Memang, pelangga-
ran kemanusiaan yang 
dilakukan oleh Israel ti-
dak bisa dibiarkan! 

BEM REMA dan Ormawa, tak tinggal diam 
         Saat ini telah terpilih 3 
calon rektor UPI yang di-
umumkan oleh Senat 
Akademik Universitas Pen-
didikan Indonesia. Ketiga 
calon tersebut adalah Prof 
Dr.H. Sunaryo Kartadi-
nata,M.Pd (38 Suara), Prof. 
H. Furqon M.A.,Ph.D (24 

suara), dan Prof. H.A. Chaedar Alwasilah, M.A (17 
Suara). Sedangkan penetapan rektor UPI yang 
dipilih oleh MWA akan dilaksanakan dalam ren-
tang waktu 10-18 juni. 2010. tanggal pastinya be-

lum bisa ditetapkan karena belum 
ada kepstian jadwal dari menteri 
pendidikan.  

 Sebelumnya, pada tanggal 27 
Mei 2010 bertempat di Ruang Ra-
pat Senat Akademik, University 
Centre BEM REMA UPI telah 
Mengirimkan Pernyataan Sikap 
kepada Senat Akademik yang di-
wakili oleh Ketua Senat Akademik 
Prof. Dr Endang Somantri M.Pd.  
Pernyataan yang didapat dari hasil 

diskusi dengan Ormawa  
sehari sebelumya itu berisi-
kan kriteria rektor ideal 
versi mahasiswa dan tun-
tutan terhadap Senat 
Akademik Agar Pemilihan 
Rektor Bersih, Demokratis 
dan Profesional.    

REMA Pun Mengutuk…! 

Edisi ke II,2010   Kamis, 10 Juni 2010 

Fokus  

Event Zone 

Redaksi  

Aksi menentang Israel  

PUISI 

Aku ingin mencintaimu dengan 
sederhana…. 

Dengan kata yang tak sempat 
diucapkan kayu kepada api yang 
menjadikannya abu….. 

Aku ingin mencintaimu dengan 
sederhana…. 

Dengan isyarat yang tak sempat 
dikirimkan awan kepada hujan 
yang menjadikannya tiada…. 

Sapardi Joko Damono 

PLKM BEM REMA UPI  
 

Present by 
PSDO  

1-4 Juli 2010 
Come Join Us….!  



Lima orang perwakilan Kampus UPI 
Bumi Siliwangi, diantaranya tiga 
orang dari BEM( Rizkiana Putra 
Murbakara–staff litbang, PSDO-, 
Kiki P. Nugraha –menteri DAMRI-, 
dan Dinda Agus Triyana –Wapres- ), 
satu orang dari DPM (Wawan setia-
wan –ketua-), dan satu orang dari 
MPM (Imam Mustofa –Ketua-). Ber-
angkat pukul 4 sore, bertolak dari 
arah Kampus Bumi Siliwangi. 
Menempuh kurang lebih 7 jam per-
jalanan, sampai di kampus daerah 
Serang sekitar jam 11 malam. Ke-
mudian di jemput perwakilan BEM 
kampus daerah Serang, menuju 
Villa tempat acara pembekalan ber-
langsung. Sampai di lokasi, kurang 
lebih jam 00.30 dini hari. 
Pembekalan berlangsung sejak hari 
jum’at, 28 Mei 2010, dan selesai 
pada hari Minggu, 30 Mei 2010. 
Jumlah peserta yang sekaligus men-
jadi panitia ada sekitar 25 orang. 
Yang semuanya adalah pengurus 
BEM kampus daerah Serang.  
Esok harinya, sabtu 29 Mei 2010, 
kami mendapatkan amanah untuk 
m e m b e r i k a n  m a t e r i  y a n g 
dipesankan oleh panitia. Materi per-
tama, tentang Leadership disampai-
kan langsung oleh pak Wapres, ke-
mudian disusul materi kedua, ten-
tang Organisasi dan Kaderisasi oleh 

Rizkiana P M. Dilanjutkan istirahat 
dan makan siang. 
Setelah istirahat, acara dilanjutkan 
dengan penyajian materi tentang 
Ideologi Mahasiswa, oleh Kickey. 
setelah itu, materi masih terus ber-
lanjut,tentang Konstitusi oleh Ketua 
DPM, dan Teknik Persidangan Oleh 
Ketua MPM. Pembagian penyam-
paian materi sudah disesuaikan den-
gan skill yang dimiliki masing – 
masing.  
Peserta sangat antusias dengan ma-
teri yang disampaikan. Selain 
karena kebutuhan akan materi 
tersebut, juga karena pemateri yang 
mempunyai ciri khas masing – 
masing dalam menyampaikan ma-
teri nya. Sehingga, rasa bosan dan 
jenuh nampak tersisihkan.  
Berikut salah satu salah satu games 
yang diberikan pemateri (Kickey): 
“Bayangkan ditangan kanan anda 
ada sebuah pisau. Lalu ditangan kiri 
anda ada sebuah apel. Nah, 
sekarang potong kepala anda dengan 
pisau itu. Kemudian taruh di sebe-
lah kanan anda. –semua peserta me-
lakukan perintah si pemateri-. Nah, 
sekarang makan apel yang ada di 
tangan kiri anda. –peserta pun men-
gikuti instruksi tersebut. Sebagian 
peserta memasukkan apelnya ke 

kepala yang ada disebelah kanan, 
dan sebagian yang lain tetap mema-
sukannya kearah posisi kepala yang 
semula(diatas leher,) padahal kan 
kepalanya sudah dipotong-. Games 
yang melatih konsentrasi ini, men-
imbulkan suasana ramai. Sebagian 
peserta menertawakan yang salah 
memasukkan apelnya. Yang salah 
pun ikut tertawa, entah karena apa. 
Kemudian saat pemateri akan 
melanjutkan pembahasannya, ada 
peserta yang protes, “maaf kang, 
kepalanya gak dibalikin ke tempat 
semula dulu ??? –red-” 
Sore harinya, lokasi acara dipindah 
kan kearah dekat pantai Anyer. Te-
patnya di sebuah Villa di pinggir 
pantai. 
Malam harinya, pak Presiden, sau-
dara Irfan A F, datang ke lokasi. 
Disusul pak Cecep Darmawan, Di-
rektur Direktorat Kemahasiswaan, 
beserta sekretaris dan sopir pribad-
inya yang datang ke lokasi sekitar 
jam 12 malam. 

Oleh; Dinda Agus Triyana  

Rema Goes to Kamda  

Page 2 Re-News  

Info  

REMA ON 2 WEEK... 

Woro-woro 

UPI EDUFAIR  
Festival mengenai pendidi-
kan yang akan membuka wawa-
san kamu dan Kreatifitasmu. 

Present by:Depertemen Pen-
didikan  

BEM REMA UPI  

Coming soon….!! 

 

ESTU Club  
 Bukan Club Sem-

barang  club, di ESTU 

CLUB kamu bisa cari tau 

banyak infprmasi tentang 

karya ilmiah  

Present  

Futsal ORMAWA  
Present By  

Departemen Dalam  

Negeri (DAMRI) BEM 
REMA UPI  

Coming Soon……!!! 

MOKA 
Present by  

PSDO 

Coming Soon…..! 



 Pendidikan adalah hak setiap 
warga negara Indonesia yang harus 
diperjuangkan. Begitu pula dengan 
calon mahasiswa UPI yang telah 
lulus PMDK namun tidak mampu 
membayar dan berjuang untuk 
membayar uang pangkal masuk ke 
Universitas yang mempunyai moto 
leading and outstanding university 
ini. Apakah keterbatasan ini akan 
menghambat semua cita-cita 
mereka?.  
 Dua diantaranya telah terbebas 
dar belenggu ini. Kini mereka telah 
ditangani dengan diikutsertakan 
kedalam program bidik misi yang 
dibiayai oleh dikti.  

 Kiki Mustaqim (Menteri Sospol 
BEM REMA UPI) mengatakan 
bahwa, “Program Bidik misi ini 
adalah lahan strategis bagi kita un-
tuk mengadvokasi para mahasiswa 
yang tidak  mampu membayar uang 
masuk ka UPI”.  
 Dirjen Advokasi  BEM REMA  
UPI (Andry Andriansyah) telah mer-
ancang beberapa strategi yang diper-
siapkan untuk membantu ke 11 
orang  ma has i sw a  tersebut . 
“kesebelas mahasiswa tersebut men-
gajukan penangguhan. Untuk mem-
bantu mahasiswa yang mengajukan 
penangguhan , ada beberapa upaya, 
yaitu dengan upaya internal dan 
eksternal.”.  

 Ada 2 kebijakan internal yang 
dimaksud yaitu pertama, BEM 
REMA UPI akan berupaya memberi-
kan masukan kebijakan dari Rek-
torat mengenai tenggang waktu 
pembayaran biaya masuk UPI dan 
yang ke dua, adalah meloby pihak 
fakultas dan jurusan agar dapat 
membantu mahasiswa tersebut den-
gan menggunakan dana  dari juru-
san masing-masing seperti yang ser-
ing dilakukan oleh beberapa jurusan 
di fakultas MIPA.  
 Sedangkan upaya eksternal nya 
adalah dengan jalan menggalang 
dana pendidikan dari semua mahas-
siswa di UPI seperti yang telah dila-
kukan oleh advokasi sebelumnya.  

Nasib 11 Orang Mahasiswa Baru yang belum Jelas 

1. Memiliki visi misi yang jelas untuk 
UPI ke depan.  
2. Melibatkan Mahasiswa dalam men‐
gambil kebijakan di kampus 
3. Transparansi dan Akuntabilitas 
4.  Tidak  membatasi  ruang  gerak 
kegiatan Mahasiswa 
5.  Tanggap  dan  Responsip  terhadap 
permasalahan di kampus 
6.  Menciptakan  iklim  kampus  yang 
demokratis 
7.  Tidak  melakukan  komersialisasi 
Pendidikan. 
  BEM  dan  Ormawa  juga  mengaju‐
kan 3 tuntutan yang diajukan Kepada 
MWA UPI yang diterima langsung oleh 
Sekretaris MWA,  yaitu: 
1.Wujudkan  pemilihan  rektor  yang 
bersih dan pro Mahasiswa 
2. Pemilihan rektor yang professional, 
fair dan aspiratif 
3. Bersifat adil dan tidak memihak 
  Intinya  adalah,  harus  ada  peruba‐
han  yang  signifikan  yang  dapat 
dirasakn  oleh mahasiswa  setelah  ter‐
pilihnya  rektor  baru  nanti.  Kebijakan 
yang dikeluarkan oleh pihak rektorat, 
hendaknya  lebih  pro  terhadap  ke‐
pentingan mahasiswa.  Selain  itu,  rek‐
tor  yang  terpilih  nanti,  diharapka da‐
pat lebih MEMAHASISWA. Maksudnya 

adalah, dapat dikenal oleh mahasiswa 
dan  mengenal  Mahasiswa.  Karena 
sesungguhnya  Mahasiswa  adalah 
komponen  terbesar  di  Universitas 
Pendidikan Indonesia ini.  
  Ketiga calon rektor (Furqon, Chae‐
dar,  dan  Sunaryo)  bersedia  untuk  
menerima  tuntutan  yang  diajukan 
oleh BEM REMA dan Ormawa ini. Na‐
mun hanya Pak Furqon dan Pak Chae‐
dar  yang  langsung  menandatagani 
Kontrak  Sosial  yang  diajukan  BEM 
REMA dan Ormawa tersebut di depan 
seluruh peserta aksi, dikarenakan Pak 
Sunaryo  yang  sedang  berada  di  Ja‐
karta.  Tapi  menurut  Pak  Ishak,  yang 
pada saat  itu mewakili Rektor  Incum-
bent, mengatakan  bahwa  pada 
dasarnya  Pak  Sunaryo  pun  bersedia 
menandatangani Kontrak Sosial terse‐
but. 
  Aspirasi  Mahasiswa  tetap  harus 
diperjuangkan.  Mahasiswa  berhak 
untuk  mengetahui  transparansi  atas 
kebijakan  yang  dikeluarkan  oleh  pi‐
hak rektorat.   
  Peserta  aksi  menyatakan  bahwa 
siapapun  yang  terpilih  nanti  tidak 
menjadi    masalah  bagi  kami,  asalkan 
proses  pemilihanya  dilaksanakan  se‐
cara  jujur  dan  adil  tanpa  ada  intrik 
politik  apalagi  kalau  sampai  money 
politic,  dan  dengan  jalan  yang  licik. 
“Rektor  UPI,  Rektor  UPI...Harus  PRO 
MAHASISWA!”   

 
 
 
 
 

“Calon Rektor ada tiga 
Yang  pertama  Pak  Sunaryo,  yang  ke 
dua Pak  Chaedar,  yang  ke  tiga Bapak 
Furqon … 
Siapapun yang menang...Darrr!!!  
Bukan Urusan kita  
Kita mah Cuma Pengen  
Rektornya  
PRO MAHASISWA!!!” (lagu Balonku) 
  Itulah,    Yel‐yel  Dikumandangkan 
oleh para peserta Aksi  yang dimotori 
oleh  BEM  REMA  UPI  dan  Ormawa 
yang ada di UPI.  
  Aksi yang berlangsung di UPI pada 
hari Rabu, 9 Juni 2010 ini dimulai dari 
Gedung  PKM,  BAAK,  FPIPS, 
FIP,FPMIPA,FPOK,UC,FPBS,dan  tera‐
khir ke Gedung Rektorat. Aksi ini ber‐
langsung  damai.  Meskipun  sedang 
berlangsung ujian akhir semester, tapi 
pihak  rektorat  mengijinkan  BEM  un‐
tuk  beraksi.  BEM  beserta  Ormawa 
mengajukan 7 tuntutan yang diajukan 
kepada  seluruh  calon  rektor  UPI. 
Yaitu: 

 Kami Ingin Rektor yang Pro Mahasiswa! 
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Tak kenal, maka kenalan! 
Sahabat...sahabat renews, kali ini kita akan mengenal sekilas mengenai Bem Rema UPI.  
Ada 7 Departemen di Bem Rema UPI. Yaitu SEKAB,Keuangan,DAMRI,SOSPOL,Pendidikan, 

PSDO,dan BSO. 
Bidang-bidang ini tergabung dalam kabinet rema 2010. “Kabinet Generasi Pejuang”  bersiap sedia memperjuangkan kepentingan mahasiswa sebagai 

agent of change. . 
Hidup mahasiswa !!!    

The Power Of REMA 

Presiden  
Irfan Ahmad Fauzi  

 

Wakil Presiden 
Dinda Agus Triyana  

SEKAB  

Menteri: Nursita  

Dirjen Rumah Tangga : Iren 

Rahma 

Dirjen Administrasi: Ati-

kah N.H 

 

Keuangan  

Menteri: Derland 

Andirusman  

Dirjen Eksternal: Lesi 

Purnamasari  

Dirjen Internal: Nurafifah  

DAMRI  

Menteri: Kiki P. Nugraha  

(Kickey) 

Dirjen Ormawa: Ali  

Mahfud 

Dirjen Media: Nayu Irawati 

SOSPOL  

Menteri: Kiki Mustaqim  

Dirjen Advokasi:  

Andry  Andrian-

syah  

Dirjen Kaproaksi: 

Riki Ahmad Taufik  

Pendidikan 

Menteri: Mika Maulana  

Dirjen Pendidikan dan 

Latihan: Nuvi Nurmala 

Dirjen Kajian: Lilis Siti 

Rukoyah   

BSO  

Menteri: Galuh Elisa Ro-

liana Fatimah  

Anggota: A. Ainum Mu-

flika, Dewi Pangestuti, 

Ika, Dewi Yuliani, Nurul 

Afifah, Leni Karnia S, 

Selfi Budiani, Teten 

Karina, Ghina Aprilian P, 

Irma Rismawati H Hil-

PSDO 

Menteri: Dita Agustian  

Dirjen Kaderisasi: Euis 

Rauhillah Muhzam  

Dirjen Litbang: Eka 

Purwanti  


