Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FAI UMY

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagu Maha
Penyayang, segala aktivitas yang kita lakukan merupakan wujud sikap yang akan dipertanggug
jawabkan kepadan-Nya. Oleh karena itu agenda kemahasiswaan bukannlah sejarah yang
terabaikan tetapi mengandung nilai sejarah dan ketulusan perjuangan. Kesepakatan mahasiswa
sebagai sebagai salah satu aspek kelanjutan dan stategi perjuangan, maka tak khayal lagi bila
asas demokrasi dan tanggung jawab dalam mengemban amanah merupakan sendi dasar untuk
mendukung sakaligus memetakan kekuatan mahasiswa tersebut. Kekuatan mahasiswa sebagai
tolak ukur pada posisi tertentu diharapkan mempunyai makna tersendiri dalam upaya
mewujudkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan sosial ditengah masyarakat yang lebih khusus
dilingkungan universitas.
Atas dasar tersebut dan sesuai dengan kemurnian hati, kedaulatan dan kebersamaan mahasiswa
serta kebebasan akademik yang berkesusilaan. Maka seluruh mahasiswa Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang memiliki institusi-institusi kelengkapan sebagai
alat pembinaan menurut Angaran Dasar. Badan Eksekutuf Mahasiswa fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang lebih akrab di sebut dengan BEM FAI UMY
merupakan organisasi Intra Fakultas disamping empat lembaga lainya. Organisasi ini didirikan di
Yogyakarta pada tanggal 27 Mei 1998 M bertepatan dengan 1 Safar 1419.
BEM FAI UMY bertugas sebagai eksekutor yang telah di amanatkan ketika Sidang Umum
Keluarga Mahasiswa Fakultas Agma Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (SU KM
FAI UMY). Keberadaan BEM FAI sediri di Fakultas diharapakan dapat mewadahai kepentingan
mahasiswa FAI dalam ranah Intelektualitas, Minat-Bakat, dan Politik
Dalam menjalankan ranah kerjanya BEM FAI UMY membagi dalam 3 aspek besar :
1. Pertama, Itelektualitas yang kami terjemahkan dalam program kajian, diskusi, seminar
kemudian berimplikasi pada lahirnya MENTARI.
2. Kedua : Minat dan Bakat diterjemahkan dalam bentuk turnamen futsal diperuntukan bagi
yang punya hobi sepak bola, lomba penelitian bagi temen-temen yang mempunyai bakat
peneliti. Sehingga dari situ di tujukan untuk mahasiswa FAI dalam mengembangkat bakat
dibidanganya masing-masing.
3. Ketiga : Politik kami terjemahkan dalam dialog fakultas, yang melibatkan seluruh civitas
akademika baik mahasiswa, dekanat, dosen dan karyawan. Dialog yang pada intinya
membicarakan permasalahan-permasalahan di fakultas khususnya di dataran mahasiswa

untuk menemukan solusi bersama. Selain itu sebagai wujud kepedulian dan kesadaran
terhadap
Dalam menjalankan fungsi dan perananya BEM FAI UMY berdasarkan pada anggaran Dasar
dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), Garis-garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) dan
Rekomendasi-Rekomendasi yang disusun dalam SU KM FAI UMY. Sehingga lahirlah Visi
besar yang menjadi acuan BEM FAI UMY pada periode kepengurusan ini adalah : “Dengan
semangat kebersamaan kita wujudkan lembaga kemahasiswaan yang profesional, progresif,
dan islami demi terwujudnya kepentingan bersama mahasiswa FAI UMY”.

