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Divisi Business Unit 

 

 Jobdescription 

1. Ringkasan jabatan : 

Bertanggungjawab penuh atas marketing program yang bertujuan untuk 

mendapatkan dana demi keberlangsungan operasional Pena Bangsa selama satu 

kepengurusan. 

 

2. Perincian tugas : 

a. Melibatkan dan membina hubungan baik dengan pihak sponsor atau financial 

partner dengan kegiatan marketing Pena Bangsa. 

b. Melakukan kerja sama dengan pihak eksternal untuk mensponsori kegiatan 

marketing Pena Bangsa selama satu periode kepengurusan. 

c. Melakukan bisnis internal seperti menjual merchandise Pena Bangsa maupun 

bisnis eksternal yang legal. 

d. Membuat inovasi-inovasi bisnis serta terus menerus mencari peluang bisnis dan 

kerjasama. 

e. Ikut serta dalam kegiatan business plan Pena Bangsa. 

f. Ikut serta dalam setiap kegiatan Pena Bangsa dan PKM yang dilaksanakan oleh 

kampus. 

g. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden setiap tiga bulan 

sekali. 

h. Menjaga nama baik Pena Bangsa dan turut menyuarakan Pena Bangsa ke semua 

stakeholder. 

 

 Testimoni  

 Seru, asik, gokil 

 Seneng. Ngelatih ketelitian dalam menjalani nya, orang-orang di dalam nya udah pada 

profesional dalam bekerja :) 

 Seru, rame, kadang cape tapi itu semua menjadi pengalaman berharga untuk 

membentuk pribadi yang lebih baik. 

 Satu kata aja buat ngegambarin pena bangsa, AWESOME. Harus join PB 2015.  

Ditunggu ^^ 

 Pena Bangsa adalah harapan, semangat, teman dan juga keluarga. Saya yang sekarang 

bukanlah apa-apa tanpa Pena Bangsa. Kesempatan 5semester di Pena Bangsa 

merupakan anugrah bagi saya. 
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Divisi Internal 

 

 Jobdescription 

1. Ringkasan jabatan: 

Bertanggung jawab untuk mengadakan kegiatan - kegiatan yang dapat menumbuhkan 

rasa kekeluargaan di Pena Bangsa. 

 

2. Perincian tugas: 

a. Membuat database pengurus. 

b. Memberikan informasi yang dibutuhkan pengurus mengenai kegiatan Pena Bangsa. 

c. Mengadakan program Happy Birthday pengurus atas nama Pena Bangsa. 

d. Melakukan usaha-usaha untuk menumbuhkan rasa kekeluargaan antar pengurus, 

antara pengurus dan Pena Bangsa, serta antara pengurus dan adik asuh 

e. Melakukan Internal Control sebagai wujud pencapaian tugas utama divisi Internal 

dalam menumbuhkan rasa kekeluargaan pengurus Pena Bangsa. 

f. Ikut serta dalam kegiatan business plan Pena Bangsa. 

g. Ikut serta dalam setiap kegiatan Pena Bangsa dan PKM yang dilaksanakan oleh 

kampus. 

h. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden setiap tiga bulan sekali. 

i. Menjaga nama baik Pena Bangsa dan turut menyuarakan Pena Bangsa ke 

semua stakeholder 

 

 Testimoni  

 Perasaannya seneng, nemu keluarga baru lagi disini :) sayangnya ke pena bangsa sama ke 

pengurusnya makin besar huehehe sukses buat kepengurusan tahun ini, dijaga yaa pena 

bangsanya :) 

 Enjoy, sesuai karakter, nyaman, asik, menantang, kalo rapat seru banget 

 Internal rameeee banget !!!!!! Ga pernah bosen kerja bareng anak internal. Intinya disini 

kita banyak belajar, belajar saling ngerti, belajar manage acara, belajar gimana jadi tim 

yg kompak dsb dll. Salah paham, beda pendapat mah sering tapi itu bikin kita lebih bijak 

kedepannya hehe 

 Rasanya seru banget. Di internal saya lebih bisa belajar gimana rasanya berbaur dengan 

orang lain, gimana caranya kreatif buat bikin acara yang seru-seru, bisa belajar lebih 

peduli sama orang, bisa belajar gimana pikirin solusi buat masalah yang ada di internal 

pengurus pena bangsa. 

 

 

 

 



GRAND DESIGN 

 

 
T w i t t e r :  @ penabangsa     w e b s i t e :  penabangsa-s1.fe.unpad.ac.id |    

 
Page 3 

Pena Bangsa FEB Unpad Tahun 2015  

Divisi HRD 

 

 Jobdescription 

1. Ringkasan jabatan: 

Bertanggung jawab menciptakan dan mengembangkan profesionalisme pengurus Pena 

Bangsa 

 

2. Rincian tugas: 

a. Mengadakan training bagi pengurus Pena Bangsa. 

b. Menyediakan tenaga pengajar yang berkualitas setelah berkordinasi dengan divisi 

yang berkaitan yaitu education dan development. 

c. Melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kualitas SDM dan profesionalisme 

pengurus Pena Bangsa. 

d. Melakukan koordinasi dengan divisi lain mengenai pengalokasian sumber daya 

manusia. 

e. Melakukan dan mengatur penilaian performance apraisal pengurus Pena Bangsa 

berdasarkan hasil penilaian seluruh pengurus, divisi internal sebagai internal 

controller dan penilaian divisi HRD itu sendiri yang hasilnya diserahkan pada 

Executive Board sebagai penilai akhir performance apraisal. 

f. Ikut serta dalam kegiatan business plan Pena Bangsa. 

g. Ikut serta dalam setiap kegiatan Pena Bangsa dan PKM yang dilaksanakan oleh 

kampus. 

h. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden setiap tiga bulan sekali 

i. Menjaga nama baik Pena Bangsa dan turut mensoundingkan Pena Bangsa ke 

semua stakeholder 

 

 Testimoni 

 Senang dan bangga. Itu yang dirasain waktu dikasih kesempatan buat magang di divisi 

HRD.  

Satu hal istimewa yang saya dapet di HRD yaitu KELUARGA. Keluarga yang bisa 

menerima saya. Keluarga yang percaya akan kemampuan saya. Keluarga yang 

memberikan senyuman dan air mata.Keluarga yang memberikan banyak ilmu. 

 Di HRD kita bisa tahu bagaimana cara menilai SDM yang baik. Kita juga bisa tahu 

bagaimana penilaian seseorang terhadap orang lain. Melalui HRD juga saya tau seberapa 

pentingnya musyawarah. HRD mengajarkan saya untuk professional, untuk menilai 

orang tidak secara subjektif melainkan objektif. HRD memberikan keyakinan bahwa 

setiap orang itu memiliki kemampuan asalkan ada kemauan.Dimana ada positif disana 

juga ada negatif. Apa yang saya dapat di HRD tidak seluruhnya positif. Saya masih 

melihat adanya ketidakdisiplinan dan keegoisan walaupun hanya dalam jumlah yang 

kecil. Saya tidak mempermasalahkan kekurangan-kekurangan yang kadang terjadi itu. 

Saya tahu tidak ada yang sempurna. Menurut saya dengan kekurangan itu lah HRD bisa 

berkembang dan berupaya menjadi lebih baik lagi. 
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Divisi Information Media 

 

 

 Jobdescription 

1. Ringkasan jabatan : 

Menyuarakan keberadaan Pena Bangsa dan menyosialisasikan seluruh kegiatan Pena 

Bangsa melalui media publikasi massa  seperti newsletter dan mading, serta media 

publikasi elektronik seperti blog, facebook, twitter, tumblr dan website, serta 

mendokumentasikan seluruh kegiatan Pena Bangsa 

 

2. Perincian tugas : 

a. Membuat newsletter dan buletin untuk setiap kegiatan Pena Bangsa yang telah atau 

yang akan dilakukan selama dua bulan sekali dan dipublikasikan kepada  masyarakat 

FEB Unpad. 

b. Melakukan maintenance mading, website, facebook, twitter dan blog untuk 

menyosialisasikan kegiatan Pena Bangsa kepada pihak internal dan pihak eksternal, 

termasuk didalamnya dewan alumni. 

c. Meng-update segala informasi yang berhubungan dengan Pena Bangsa minimal H  -

7 pelaksanaan kegiatan dan maksimal H +7 pelaksanaan kegiatan. 

d. Menyediakan layanan informasi Pena Bangsa. 

e. Mendokumentasikan seluruh kegiatan Pena Bangsa. 

f. Menyediakan tayangan-tayangan Pena Bangsa yang diperlukan seperti 

flash, presentasi,video,dll 

g. Melakukan koordinasi dengan divisi lain yang berhubungan dengan segala media 

informasi, publikasi, dan dokumentasi 

h. Memberikan Design helpdesk kepada setiap divisi yang membutuhkan. 

i. Ikut serta dalam kegiatan business plan Pena Bangsa. 

j. Ikut serta dalam setiap kegiatan Pena Bangsa dan PKM yang dilaksanakan oleh 

kampus. 

k. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden setiap tiga bulan sekali. 

l. Menjaga nama baik Pena Bangsa dan turut menyuarakan Pena Bangsa ke 

semua stakeholder. 

 

 

 

 Testimoni  

 Senang, pengalaman yg ga bisa dibeli, banyak suka dukanya tapi tetep senang. meskipun 

terkadang banyak tekanan, tp bisa dilewatin karena bantuan dari temen2 divisi yg 

luarbiasa okeee 

 Bergabung di Pena Bangsa selama satu tahun ini memberikan banyak pengalaman dan 

kenangan yang luar biasa, ngga bisa dilupakan deh pokoknya. Seneng juga bisa 
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bergabung di divisi IM, disini kita sama-sama belajar desain grafis mulai dari CorelDraw, 

Adobe Photoshop, dan masih banyak yg lainnya deeeeh... IM okeeee (Y) 

 Ngga nyesel milih divisi IM, karena temen divisinya seru2, lucu2, yang bisa diajak 

kerjasama bareng 

 Di divisi IM, kita belajar jadi anak kekinian dengan tugas utama bertanggungjawab atas 

sosial media Pena Bangsa. Jadiii tiap hari kita harus sering2 update di sosmed! Seruuuu 

bangeeett!! ^.^ 

 Wohoooo~ IM adalah divisinya anak2 gaul Pena Bangsa lhooo XD 

 Seneng dan bangga bisa jadi bagian Pena Bangsa dan divisi IM, disini saya menemukan 

keluarga baruu, keluarga yang selalu nyemangatin kalo saya lagi down, keluarga yang 

selalu memberikan kegembiraan, keluarga yang selalu solid, keluarga yang selalu 

ngangenin, intinya Pena Bangsa adalah keluarga. Pena Bangsa (love) 
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Divisi Development 

 

 Jobdescription 

1. Ringkasan Jabatan : 

a. Bertanggung jawab atas adik asuh yang terlibat dalam program Pena Bangsa dan 

menjagahubungan baik dengan adik asuh, keluarga, dan instansi adik asuh 

b. Bertanggung jawab atas pengembangan softskill adik asuh. 

 

2. Perincian Tugas : 

a. Bertanggung jawab penuh atas proses penyeleksian adik asuh 

b. Melakukan usaha pengembangan kemampuan adik asuh di bidang nonakademis 

c. Membuat kontrak atau perjanjian tertulis yang berisi ketentuan adik asuh 

d. Bertanggungjawab penuh atas keterlibatan adik asuh di setiap kegiatan Pena 

Bangsa 

e. Melaksanakan program fun trip, dan program rutin Pena Bangsa diluar akademik 

yaitu creatrix at talentum. 

f. Mempersiapkan adik asuh dalam setiap penampilan adik asuh 

g. Mengontrol kehadiran adik asuh dalam setiap kegiatan Pena Bangsa 

h. Berkoordinasi dengan instansi asal adik asuh mengenai kebutuhan adik asuh 

i. Bertanggungjawab atas segala pembayaran kebutuhan adik asuh 

j. Memberikan segala informasi yang dibutuhkan oleh adik asuh yang berkaitan 

dengan kegiatan Pena Bangsa 

k. Menjaga hubungan baik dengan keluarga serta instansi asal adik asuh 

l. Ikut serta dalam kegiatan business plan Pena Bangsa. 

m. Ikut serta dalam setiap kegiatan Pena Bangsa dan PKM yang dilaksanakan oleh 

kampus.  

n. Melaksanakan koordinasi dengan divisi lain yang berhubungan dengan kegiatan 

adik asuh 

o. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden setiap tiga bulan 

sekali 

p. Menjaga nama baik Pena Bangsa dan turut men-sounding-kan Pena Bangsa ke 

semua stakeholder 

 

 

 Testimoni  

 Divisi dengan proker terbanyak. Karena disini lebih fokus pada orangtua dan softskill 

adik asuh jadi dari kitanya terlatih cara untuk ngobrol dengan ortu, terus buat selalu 

kreatif mikirin softskill apa yang bisa diterapkan buat adik2. Selama di deve mesti 

sabaaarrr banget, karena dimanapun pasti kita dibutuhkan baik buat tampil ataupun ada 

acara pena bangsa, kita jadi perantara info dr PB ke ortu adik. Di deve bakal akrab dan 
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kenal banget sama adik, orangtua adik, dan temen sedivisi karena tiap minggu kita pasti 

bareng hehehe 

 Seneng, sedih, bangga, stres, pokoknya campur aduk deh! Yang jelas seneng banget 

banget banget parah bisa ngeliat adik adik bahagia sama seneng bisa berhubungan 

langsung sama orang tua dan adik asuh!! HIDUP CHILDREEEEENNNN♡♡♡ 

 Bisa gabung di divisi development pena bangsa adalah pengalaman yang priceless. 

Soalnya di divisi ini tuh divisi yang langsung berhubungan dengan adik asuh sekaligus 

orang tua asuh, 10 proker yang dipegang oleh development sangat memberikan pelajaran 

dan pengalaman yang bermakna bagi saya. 

 Banyak pengalaman yang didapat tidak dapat diungkapkan kata kata. Perasaan senang 

tidak karuan.terimakasih  
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Divisi Education 

 

 

 Jobdescription 

1. Ringkasan jabatan : 

Bertanggungjawab penuh atas perencanaan kurikulum Laba Kasih dan peningkatan 

kualitas adik di bidang pendidikan 
 

2.  Perincian tugas :  

a. Membuat kurikulum pendidikan yang berisi materi pembelajaran Laba Kasih. 

b. Merancang acara-acara yang  bertema pendidikan dalam usaha peningkatan 

pengetahuan adik asuh. 

c. Membuat timeline  atau kalender pendidikan Pena Bangsa yang berisi jadwal 

belajar Laba Kasih dan program kerja mendukung yang telah disesuaikan dengan 

kalender pendidikan instansi asal adik asuh. 

d. Mempersiapkan moduldansoal-soal Laba Kasih. 

e. Melakukan evaluasi pendidikan serta laporan hasil belajar adik asuh. 

f. Memberikan reward atas prestasi adik asuh dalam bidang pendidikan. 

g. Melakukan inovasi-inovasi cara belajar yang menyenangkan dan bermanfaat. 

h. Mengkoordinasi tim pengajar mengenai jadwal dan materi laba kasih. 

i. Ikut serta dalam kegiatan business plan Pena Bangsa. 

j. Ikut serta dalam setiap kegiatan Pena Bangsa dan PKM yang dilaksanakan oleh 

kampus. 

k. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden setiap tiga bulan 

sekali. 

l. Menjaga nama baik Pena Bangsa dan turut men-sounding-kan Pena Bangsa ke 

semua stakeholder. 

 

 

 

 Testimoni  

 Seru banget , dari dulu gak pernah nyesel masuk edu , semua ada di edu, cape , ribet , tapi 

ngangenin, lovable banget lah , education action 

 Di education saya mendapat pengalaman yang luarbiasa dan penuh warna.Saya merasa 

senang bisa memberikan sedikit sumbangsih nyata di dunia pendidikan anak anak 

Indonesia. Saya bertemu dengan adik adik yang luarbiasa Dan teman teman sedivisi yang 

sangat kompak. di edu sangat berkesan 

 Sangat menyenangkan bergabung dengan divisi education karena dengan bergabung 

disini aku bisa berinteraksi dgn adik2 asuh lebih sering dan merasa punya keluarga kedua 

yaitu education :) 

 Menyenangkan dan  membuat saya belajar banyak hal 

 Semangat, pastinya! Jadi bagian dari organisasi sosial yg insyaAllah, setiap langkahnya 

adalah untuk kebermanfaatan utk org lain. Deg-degan! Ini adalah amanah luar biasa, 

menuntut tanggung jawab yg sunggu sungguh, mantaaap! 
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 Seneng karena bisa ngajar dan ketemu adiknya. Karena sering ke kampus buat ngajar jadi 

deket dengan teman-teman sedivisi dan teman-teman divisi lain yg dateng hari minggu. 

Pengalaman jadi wali kelas berasa punya tanggung jawab buat bikin adik2nya pinter. 

Secara mental, akademik, dan jiwa sosial terlatih saat di pena bangsa :) 

 Dulu awal masuk Pena Bangsa tahun 2012 masih magang di divisi edukasi, dan disini 

langsung dikenalin sama proker2 buat adik, lebih kenal sama adik-adik, belajar bareng 

mereka, main sama2 hari minggu. walaupun cuma sebentar di edukasi tapi ingatan adik-

adik sangat kuat dan buat saya ketagihan untuk main bareng2 mereka dan ngelanjutin 

gabung ke pena bangsa di tahun selanjutnya.  
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Divisi Event 

 

 

 Jobdescription 

1. Ringkasan Jabatan : 

Melaksanakan acara yang melibatkan pihak eksternal Pena Bangsa 

2. Perincian Tugas : 

a. Membuat acara yang melibatkan pihak eksternal dengan tujuan memperluas jejaring 

sosial Pena Bangsa dan memperkenalkan adik asuh ke pihak eksternal . 

b. Melakukan koordinasi dengan divisi lain yang berhubungan demi peningkatan 

kelancaran acara yang dilaksanakan. 

c. Bertanggung jawab atas perluasan informasi yang harus disampaikan melalui 

pelaksanaan acara kepada pihak eksternal. 

d. Ikut serta dalam kegiatan business plan Pena Bangsa. 

e. Ikut serta dalam setiap kegiatan Pena Bangsa dan PKM yang dilaksanakan oleh 

kampus. 

f. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden setiap tiga bulan sekali 

g. Menjaga nama baik Pena Bangsa dan turut menyuarakan Pena Bangsa ke 

semua stakeholder. 

 

 

 Testimoni  

 Seneng lah gilagila. event 2014 ngasih banyak pengalaman luar biasa bgt. kalo emg 

niatnya baik pasti dikasih jalan baik kok. titip pena bangsa in action, viva la pena bangsa, 

dan grow old with pena bangsa ya untuk pengurus 2015, terutama titip adik asuh nya, 

usaha kita tidak ada artinya tanpa senyuman mereka :) 

 Sumpah cuman di pb doang BSO yg paling gue dapet dan gue srek dibanding yg lain. 

Gangerti lagi sama temen-temen yg kece dan a6 semuaanya. Demi apapun gue sedih bgt 

ninggalin PB, rasanya bakal susah dapet organisasi yg bisa bikin gue baper paraahh selain 

PB. Makasih buat semuanya :') 

 Seneng banget. Dapet keluarga dan pengalaman baru. Apalagi divisi event anaknya gila 

semua. Jadinya ngerjain proker juga asik 

 Asik seru seneng punya keluarga kayak mereka 

 Pengalamannya yang jelas seru banget, walaupun kita itu divisi yang jarang banget rapat, 

tapi hebatnya kita bisa solid, pokonya bangga banget jadi bagian dari pokets event 2014. 

Kakanya baik semua, terus juga dapet keluarga baru, sahabat2 baru. Pokonya anak2 pena 

bangsa ngangenin semuaaaa, love you pena bangsa 

 Seruuu. Kakak-kakaknya baik dan seruuu. Pokoknya tinggal banyakin kumpul-kumpul 

ajaa. 

 Setelah bergabung dengan event, banyak banget pengalaman yang didapet mau suka atau 

duka. Pas awal keterima itu seneng banget, soalnya udah lama juga mau masuk Pena 
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Bangsa. Ternyata setelah beberapa lama, banyak banget yang hal yang didapet. Bahkan 

sempet cape banget dan kuliah terbengkalai karna event yang bener-bener handle acara 

besar. Cuma ternyata hasilnya memuaskan banget. Ngeliat peserta kegiatan yang pada 

seneng, ceria, ngeliat adik asuh PB yang latian sambil hujan2an bahkan pas mati listrik 

satu Unpad tetep latian pake lampu senter hape. Momen-momen kayak yang gtu bikin 

bahagia, berkenang terus, dan belum tentu aku dapetin di tempat lain. Terima kasih, Pena 

Bangsa. 
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Divisi Networking 

 Jobdescription 

1. Ringkasan jabatan : 

a. Melakukan kerjasama program dengan berbagai pihak eksternal Pena Bangsa, yaitu 

sesama BSO (Badan Semi Otonom), Lembaga Kemahasiswaan, stakeholder seperti  

organisasi sosial sejenis dengan Pena Bangsa, Lembaga Pemerintahan lokal ataupun 

nasional, dan perusahaan-perusahaan yang menungkinkan untuk menjadi sponsor 

untuk tujuan kegiatan Pena Bangsa, serta memperluas jaringan eksternal 

b. Membina hubungan yang baik dan melakukan kerjasama dengan Lembaga 

Kemahasiswaan di FEB Unpad 

2. Perincian tugas : 

a. Mencari dan menjalin kerjasama program dengan pihak eksternal yang dapat 

menjadi stakeholders Pena Bangsa 

b. Menjadi duta Pena Bangsa untuk mewakili setiap pertemuan kerja sama dengan  pihak 

eksternal 

c. Mengetahui segala informasi dan peluang-peluang yang berkenaan dengan kerjasama 

Pena Bangsa dengan pihak eksternal 

d. Menginformasikan segala informasi kerja sama dengan pihak eksternal kepada 

anggota  Pena Bangsa 

e. Menjalin hubungan kerja sama yang baik antara Pena Bangsa dengan pihak eksternal 

f. Berusaha melibatkan pihak eksternal dengan kegiatan Pena Bangsa 

g. Mengadakan studi banding dengan organisasi sosial sejenis 

j. Melakukan koordinasi dengan divisi lain yang berhubungan 

k.  Ikut serta dalam kegiatan business plan Pena Bangsa. 

l. Ikut serta dalam setiap kegiatan Pena Bangsa dan PKM yang dilaksanakan oleh 

kampus. 

m. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada Presiden setiap tiga bulan sekali 

n. Menjaga nama baik Pena Bangsa dan turut menyuarakan Pena Bangsa ke 

semua stakeholder 

 

 Testimoni  

 Perasaannya? Seneng dong yg pasti^^ bisa kenal banyak sikap, sifat, dan perilaku orang 

yg beda2. Belajar sabar, belajar tegar, belajar nahan ego dan yg pasti belajar buat lebih 

peduli terhadap pendidikan anak bangsa, ngebantu aku gapai impianku eyyaa haha 

Cinta PB tanpa akhir! ♥♥♥ 

Sukses 2015! 

 Senang dan mendapat banyak pengalaman 

 Asik banget dan gak akan terganti :) 

 Saya belajar untuk lebih baik lagi membagi waktu dan bersosialisasi juga berkomunikasi. 

 bahagia banget, seneng dan gak pernah nyesel bisa gabung di pena bangsa dan bisa ada di 

divisi ini. bisa kenal banyak orang, bisa jadi lebih berani dan yang pasti dapet kakak baru, 

temen baru dan adik baru  



GRAND DESIGN 

 

 
T w i t t e r :  @ penabangsa     w e b s i t e :  penabangsa-s1.fe.unpad.ac.id |    

 
Page 13 

Pena Bangsa FEB Unpad Tahun 2015  

Divisi Fund Raising 

 Jobdescription 

1. Ringkasan Jabatan : 

Bertanggungjawabpenuhataskeberadaankakakasuh yang ada di FEB Unpad, Alumni 

Pena Bangsa, sertapihak-pihak lain yang menjadidonatur (dekanat, dosen, atau pihak 

eksternal lain) untuk Pena Bangsa. 

2. Perincian Tugas : 

a. Mencari dana dari donatur, baik itu individu, seperti mahasiswa, dosen, dan alumni 

maupun dari instansi untuk keperluan adik asuh pena bangsa 

b. melakukan maintenance terhadap donatur termasuk mengajak donatur untuk turut 

serta hadir dalam setiap kegiatan pena bangsa 

c. membuat database donatur pena bangsa 

d. Bertanggungjawab atas penagihan iuran donatur 

e. Memberikan informasi yang dibutuhkan donatur mengenai kegiatan pena bangsa 

f. Menjaga hubungan baik dengan para donatur 

g. Mengadakan program Happy Birthday kakak asuh 

h. Melakukan koordinasi dengan divisi lain yang berhubungan 

i. Ikut serta dalam kegiatan business plan Pena Bangsa. 

j. Ikut serta dalam setiap kegiatan Pena Bangsa dan PKM yang dilaksanakan oleh 

kampus. 

k. Memberikan pertanggungjawaban kepada presiden setiap tiga bulan sekali 

l. Menjaga nama baik pena bangsadan turut menyuarakan pena bangsa ke semua 

stakeholder 

 

 Testimoni  

 Awalnya, saya ga pernah ingin masuk divisi fund raising. Tapi takdir berkehendak lain, 

saya masuk divisi fund raising heheh. Setelah dijalani dan mengenal lebih dekat divisi 

ini, saya sangat menyukainya. Senang banget ketemu sama orang-orang hebat dalam 

divisi ini. Apa yg dilakukan di divisi fund raising itu harus ikhlas untuk mendapatkan 

dana untuk adik-adik asuh pena bangsa. Pengalaman yang sangat luar biasa dapat 

bergabung di pena bangsa dan di divisi Fund Raising. Pesan buat kakak2 pengurus Pena 

Bangsa "jangan lupa donasi ya kakak kakak" :) Bahagia banget kerasa banget punya 

keluarganya  

 Selama satu tahun ini saya ikut dan kontribusi langsung di divisi saya, jujur divisi ini asik 

banget, saya bisa ngembangin potensi saya dan jadi diri sendiri, kekeluargaannya dapet 

banget walaupun kadang ada staff lain yang jarang bgt dateng rapat, tapi kalau acara 

internalisasinya sendiri sih dapet banget, anak anaknya juga asik asik. Di divisi fund 

raising ini saya dituntut banget buat melampaui target, walaupun kadang suka jadi beban 

dan bikin stress tapi setelah kumpul sama staff staff yang lain semua beban kaya jadi 

ringan gitu, managernya juga baik, ngerti dan perhatian banget sama staffnya. Kalo buat 

di divisinya sih udah top banget dan dapet rasa kekeluargaannya. 



GRAND DESIGN 
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Testimoni Executive Board 

 

 Pokoknya sekali kamu masuk PB kamu bakalan ketagihan dan mau  lagi  mau lagi mau 

lagi, komplit deh di PB kamu bakalan punya adek, punya kaka, punya best friends yang 

bener-bener  kayak  saudara kalian sendiri. Love you Pena Bangsa 

 Gabung di PB itu menyenangkan banget. Belajar berorganisasi dapet, sosial dapet, 

sahabat dan keluarga juga dapet. PB itu rumah ke dua, selelah apapun kita pasti balik ke 

PB. 

 bangga banget bisa menjadi salah satu bagian dari executive board Pena Bangsa 2014. 

Selama di EB saya merasa bahwa saya mendapat banyak hal yg dapat membantu saya 

mengembangkan diri saya dan mendewasakan pikiran dan sikap. Disini juga saya 

memiliki keluarga baru dan teman teman yang dapat saya andalkan serta berbagai 

pengalaman yang tidak mungkin saya dapatkan di tempat lain 

 Kayak nano-nano! Yg pasti nambah pengalaman baru bgt! Walaupun sibuk, tp sibuknya 

jelas kok :"D 

 3 tahun di Pena Bangsa, mulai dari POKETS, Asmen, lanjut jadi bagian di EB, luar biasa 

dan bikin kangen dan susah move on :) 

 Selama saya di Pena Bangsa, banyak senangnya daripada sedihnya. Feedback yg kita 

dapet sebagai pengurus emg bukan berupa materi, tapi pengalaman ini nilainya lebih 

berharga dari sebuah materi. Apalagi dgn kekeluargaannya yg top banget. bersyukur bisa 

jadi bagian dari Pena Bangsa. disini saya emang ngga masuk divisi apapun di pena 

bangsa. saya pengurus tanpa divisi tapi melihat semua teman teman yg ada didivisi 

masing masing itu.. rasanya senang banget. ngeliat mereka akur dan bahagia bikin saya 

tersenyum. didalam divisi aja mereka terlihat bahagia, apalagi ketika kami bersama dalam 

satu pena bangsa, tanpa memperhatikan nama divisi.. kebahagiaan itu lebih terlihat lagi 

karna kami pena bangsa bukan divisi A atau divisi B saja. kami satu. dgn satu visi dan 

misi. itu ttg didalam kepengurusan. bagaimana dgn adik? melihat senyum adik itu suatu 

penghasilan yg menakjubkan. melihat senyum orangtua mereka.. itu bonus lebih yang 

kami dapat. jd utk kamu yg ingin membuat mereka tersenyum indah, ini tempatnya. Pena 

Bangsa. Peduli Anak Bangsa 

 


