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Salam Redaksi
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A

lhamdulillah, Kampusku Edisi 47 telah
terbit dengan mentransformasikan
bentuk baru dari Majalah ke Tabloid dengan
konten yang lebih luas dengan informasi
lengkap mengenai kegiatan institusi, dosen
dan mahasiswa.

Edisi 47

Edisi 47 Tabloid STIE Perbanas Surabaya

Dr. Basuki Rachmat, S.E., M.M.

S

uatu perguruan tinggi
dipandang unggul
tentunya ditentukan oleh
banyak faktor. Mulai dari tata
kelolanya, sistem penjaminan
mutu, penelitian, pengabdian
masyarakat, prestasi, dan
masih banyak lainnya. Selain
itu, hubungan kerja sama
lintas institusi, kelompok,
maupun individu juga
mengambil peran tersendiri.

Harapannya, terbitnya Tabloid Kampusku
Edisi 47 dapat mendorong lingkungan
akademik yang positif bagi segenap Civitas
Akademik STIE Perbanas Surabaya untuk
semakin kretif dan unggul dalam menorehkan
prestasi di masa mendatang.

Kampusku

19

STIE Perbanas Gathering
Bersama Guru Bimbingan Konseling

Selamat dan Sukses
Pimpinan Baru STIE Perbanas Surabaya
Periode 2018-2022

Pada Edisi 47, kita akan mendapatkan
berbagai informasi yang membanggakan dari
mahasiswa dan mahasiswa selama periode
Semester Gasal 2018/2019 dengan prestasi
yang mengharumkan STIE Perbanas Surabaya
dalam kompetisi di bidang bisnis, perbankan
dan kewirausahaan. Selain itu, edisi ini akan
menyajikan ragam kegiatan Dies Natalis STIE
Perbanas Surabaya ke-49 dan ragam kegiatan
dan aktivitas yang telah dilaksanakan oleh
Civitas Akademik STIE Perbanas Surabaya.

Relationship

Hal inilah menjadi fokus STIE
Perbanas Surabaya untuk
meningkatkan kedekatan
dengan semua pihak agar
berdampak positif bagi
kepentingan bangsa dan
Negara.
Seperti yang dilakukan
beberapa bulan terakhir ini,
STIE Perbanas Surabaya
menyelenggarakan Gathering
bersama rekan-rekan guru
bimbingan konseling (BK)
yang tergabung dalam
Musyawarah Guru Bimbingan
Konseling (MGBK). Acara
yang dikomando langsung
oleh Unit Humas dan PMB ini
menggandeng guru BK
dengan tujuan untuk
mengeratkan jalinan
silaturahmi dan keakraban

sehingga melahirkan kegiatan
positif bagi peningkatkan
kualitas peserta didik. Dalam
hal ini, lulusan SMA/SMK/MA
sederajat diberikan informasi
tentang Program Beasiswa
a t a u P r o g ra m u n g g u l a n
lainnya dari STIE Perbanas
Surabaya.
Wa k i l Ke t u a B i d a n g
Pengembangan Kemahasiswaan dan Kehumasan,
Dr. Basuki Rachmat, S.E., M.M.,
mengatakan peran guru BK
dalam proses penerimaan
mahasiswa baru di
kampusnya sangat vital.
Segenap guru BK ini
merupakan bagian dari STIE
Perbanas Surabaya dalam
rangka memberikan
informasi tentang Program

Beasiswa yang senantiasa
rutin diberikan oleh Kampus
Bisnis dan Perbankan Terbaik
tersebut. Pihaknya pun siap
men-support kegiatan MGBK
b a i k u n t u k p e n i n gka t a n
kompetensi maupun
menyediakan kegiatan yang
bersifat untuk refreshing bagi
guru-guru bimbingan
konseling.
Pada kesempatan ini, Dr.
Basuki Rachmat, S.E., M.M.,
turut menyampaikan
perkembangan kampus STIE
Perbanas Surabaya. Dimana
pada tahun 2018, STIE
Perbanas Surabaya
menduduki peringkat ke-70
dari 4.000-an Perguruan
Tinggi Negeri (PTN) maupun
Perguruan Tinggi Swasta

Silaturahmi yang
terselenggara pada MingguSenin, 16-17 Desember 2018
diikuti lebih dari 60 guru BK
yang tersebar dari berbagai
SMA di Kota Surabaya.
Bertempat di Duyung Trawas
Hill, Mojokerto, acara yang
dikemas dalam bentuk
Gathering ini tampak meriah
dan menyenangkan. Pasalnya,
sejumlah guru BK yang akan
purna diberikan kenangkenangan serta bernyanyi

bersama dalam suasana
gembira dan penuh
keceriaan. Rasa haru pun
terasa ketika mereka
melantunkan lagu “Kemesraan” secara bersama-sama.
S e n a d a d e n ga n M G B K
Surabaya, sejumlah guru yang
tergabung dalam MGBK SMA
Kabupaten Sidoarjo menyatakan siap ber-kontribusi
dalam mening-katkan jumlah
s i swa ke ST I E Pe rb a n a s
Surabaya. Melalui Ketua

MGBK SMA Sidoarjo, Yupiter,
M.Psi., mengatakan sangat
berterima kasih karena sudah
lebih dari 10 tahun kerja sama
STIE Perbanas Surabaya dan
MGBK SMA Kab. Sidoarjo
tetap terjalin sangat baik.
Di acara serupa, STIE
Pe rb a n a s S u ra b aya j u ga
mengadakan gathering
bersama MGBK SMA Sidoarjo
pada Sabtu-Minggu, 26-27
Januari 2019. Bertempat di
Kaliandra, Prigen, puluhan

M. Imron, S.Pd.
(PTS) se-Indonesia. Di
samping itu, STIE Perbanas
Surabaya berhasil meraih
predikat Sekolah Tinggi
Terbaik se-Indonesia dan
menerima penghargaan
Apresiasi Sistem Penjaminan
Mutu dengan kategori Baik
Sekali.
Informasi ini pun disambut
baik oleh segenap guru BK
SMA Kota Surabaya. Ketua
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etelah Pelantikan Ketua
STIE Perbanas Surabaya
periode 2018-2022 awal
Oktober 2018 lalu, Kampus
Bisnis dan Perbankan Terbaik
di Indonesia ini sudah bersiap
untuk mencapai target
internasional. Salah satu
target itu berupa International
Recognition. Percepatan itu
pun direalasisasikan dengan
m e n ga n gka t wa k i l ke t u a
melalui acra Pelantikan Wakil
Ketua STIE Perbanas Surabaya, Kamis, 1 Oktober 2019.
Bertempat di Auditorium
Kampus 1 STIE Perbanas
Surabaya, acara ini dipadati
oleh para tamu undangan
untuk mengikuti pelantikan
Dr. Drs. Emanuel Kristijadi,
MM sebagai Wakil Ketua
Bidang Akademik, Dra.
Gunasti Hudiwinarsih, Ak.,
M.Si., sebagai Wakil Ketua
Bidang Operasional, Keuangan
dan SDM, dan Dr. Basuki
Rahmat, S.E., MM., sebagai

Wakil Ketua Bidang Pengembangan Kemahasiswaan dan
Pemasaran, dan Dr. Drs. Soni
Harsono, M.Si., sebagai Wakil
Ketua Bidang Kerjasama,
Penelitian, dan Pengabdian.
Keempatnya bersama Dr. Yudi
Sutarso, S.E., M.Si., (Ketua)
akan memimpin STIE
Perbanas Surabaya selama 4
(empat) tahun ke depan.
Dalam acara ini juga
dijadikan untuk ajang melepas
Dr. Drs. Emanuel Kristijadi,
MM (d/h Wakil Ketua Bidang
Akademik), Meliza Silvy, S.E.,
M.Si., (d/h Wakil Ketua Bidang
Keuangan dan Administrasi
Umum), serta Dr. Sasongko
Budisusetyo, M.Si., (d/h Wakil
Ketua bidang Kemahasiswaan
dan Kerjasama) yang telah
menorehkan banyak karya
dan prestasi bersama ketua
sebelumnya, Dr. Lut i, S.E.,
M.Fin selama periode 20142018.
Pelantikan ini dipimpin

langsung oleh Ketua STIE
Perbanas Surabaya Dr. Yudi
Sutarso, S.E., M.Fin. Dalam
sambutannya, Yudi Sutarso
menganalogikan organisasi
atau institusi yang dipimpinnya saat ini ibarat jalur
kereta api. Pasalnya,
organisasi yang baik adalah
organisasi yang sudah tertata,
visinya jelasm dan tujuannya
jelas. ”Jadi wakil yang baru ini
bagian regenerasi dan menjadi
sesuatu hal yang sudah biasa.
Kita tinggal melanjutkan halhal baik yang sudah dilakukan
pendahulu,” paparnya usai
acara.
Saat ini STIE Perbanas
Surabaya sudah mendapatkan
pengakuan nasional dengan
perolahan Akreditasi Institusi
A dari BAN PT. Selanjutnya,
Yudi Sutarso fokus membawa
ST I E Pe r b a n a s S u ra b aya
mendapatkan pengakuan
internasional melalui ASEAN
University Network (AUN).
“Berikutnya saya melanjutkan
menjadi international

recognition. Dan, capaiannya
adalah kalau akreditasi atau
serti ikasi AUN itu kita dapat.
Nah, itu sudah satu tahap lebih
bagus. Jadi, fokusnya nanti
lebih banyak pada international recognition makanya
kita tambahkan satu wakil
ketua bidang Kerjasama,
Penelitian, dan Pengabdian,”
jelasnya.
Sementara itu, Dr. Drs. Soni
Harsono, M.Si., sebagai Wakil
Ketua Bidang Kerjasama,
Penelitian, dan Pengabdian
mengaku perlu mempersiapkan struktur karena
untuk pelebaran organisasi. Di
bidang barunya ini, Soni
Harsono menargetkan
kelompok klasterisasi
penelitian STIE Perbanas
S u ra b aya d a r i Ke l o m p o k
Madya menjadi Kelompok
Utama. ”Selain itu, kami juga
ingin proposal penelitian
dosen yang lolos program
hibah dikti juga ikut
meningkat atau minimal sama,
yakni 27 proposal penelitian,”
harapnya. (Eko.r)

MGBK SMA Kota Surabaya, M.
Imron, S.Pd., menyatakan siap
m e n d u ku n g s e p e n u h nya
program kerja sama antara
STIE Perbanas Surabaya
dengan MGBK SMA Kota
Surabaya. ”Sahabat BK Kota
Surabaya ini siap untuk
m e n d u k u n g d a n
menyampaikan informasi
kepada siswa. Selain itu, kami
juga menyediakan acara Expo
Kampus di bulan Januari
2019,” tuturnya.

Yupiter, M.Psi
guru BK pun mengikuti
rangkaian acara, mulai dari
ramah-tamah, pelatihan,
hingga hiburan bersama.
Untuk kegiatan pelatihan,
Pustakawan dari Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya,
Dyana Purwandini, S.IP.,
menyampaikan materi
tentang Membangun
Atmosfer Akademik Literasi
Sekolah. Melalui kerja sama
dengan guru BK ini,
diharapkan hubungan STIE
Perbanas Surabaya dengan
MGBK SMA Surabaya maupun
MGBK Sidoarjo tetap terjalin
dengan baik untuk masa
mendatang. (Eko.r)
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TIE Perbanas Surabaya,
melalui Badan Eksekutif
Mahasiswa (BEM) dan Badan
Perwakilan Mahasiswa (BPM)
menggelar acara The Next
Leaders 2019 pada Kamis
(14/2/2018). Bertempat di
Aula Kampus 1, kegiatan ini
diikuti oleh 20 besar Finalis
Duta Kampus terpilih untuk
menjalani sesi Grand Final.
Ke t u a Pe l a k s a n a , D i t a
Febrianti, menuturkan acara
ini sudah memasuki tahun
ke t i g a . Awa l nya ,
penyelenggaraan The Next
Leaders masih sebatas
kemampuan mahasiswa di
bidang pengetahuan dan
leadership. Saat ini, mereka
harus menguasai sejumlah
kemampuan yang lebih
kompleks. Maka dari itu,
semua inalis ini harus melalui
beberapa seleksi sebelum
masuk grand inal. ”Semua
inalis harus melewati seleksi,
mulai dari seleksi
administrasi, wawancara,
hingga tahap karantina,”
terang Dita Febrianti.
Untuk tahap Administrasi,

inalis Duta Perbanas ini harus
memenuhi beberapa kriteria.
Sepertinya, Indeks Prestasi
Komulatif (IPK) minimal 3,0
dan memiliki prestasi, baik di
bidang akademik maupun
nonakademik. Di samping itu,
saat wawancara para inalis
harus menggunakan Bahasa
Inggris dan dilanjutkan
menyelesaikan kasus.
Lebih lanjut, Dita
menjelaskan saat Karantina
berlangsung, 20 besar inalis
terpilih mendapatkan materi,
di antaranya: Personality,

Leadership, Knowledge dan
Comunication Skill. Bahkan,
mereka diajari berdadan di
salah satu produk kecantikan
di Surabaya melalui Beauty
Class hingga Cat Walk.
Dengan mengusung tema
"Knows the way, goes the way,
shows the way", Pemilihan
D u t a Pe r b a n a s 2 0 1 9 i n i
berbeda dari yang sudah
terjadi. Menurut Dita, tahun
ini penyelenggara lebih
mengedepan kombinasi
konsep tradisional dan
modern dengan memberikan

unsur batik di busana
dikenakan oleh setiap inalis.
”Semua inalis ini
memperebutkan predikat
Pasangan Duta Perbanas
2019, Pasangan Runner, Duta
Favorit, dan Duta
Persahabatan,” tambahnya.
Selama grand inal
berlangsung, semua inalis
berjalan di red carpet. Mereka
juga menjawab pertanyaan
yang diberikan oleh juri.
Bahkan, setiap inalis harus
menunjukkan bakatnya,
seperti menari, pencak silat,

melukis, bernyanyi, presenter,
dan banyak lagi lainnya.
Salah satu inalis,
Nabilasshabira menampilkan
bakatnya dengan menulis.
Dengan waktu kurang dari 5
menit, mahasiswi baru D3
Perbankan dan Keuangan ini
mengaku senang melukis
sejak kecil. Lukisan yang
ditampilkan pun sangat
menarik perhatian juri dengan
k o n s e p a b s t r a c t
pemandangan senja. ”Waktu
SMP pernah ikut duta seperti
ini sih. Harapannya ya menang
dan saya nanti bisa
memberikan inovasi 3R, yakni
Reduce, Reuse, Recycle,”
harapnya.
Kemudian, Pasangan Duta
Perbanas 2019 disematkan
kepada Wildan 'Ubaidillah N.
dan Anggi Diah Pitaloka;
Pasangan Runner up Duta
Perbanas 2019 diraih Reza
Agus Rivandi dan Khairina
Trie Hastuti, Duta Favorit
diterima Ismail Muhammad
Hadi dan Duta Persahabatan
disematkan kepada Restu
Isgiarto. (Eko.r)

PAMERAN FOTO UKM FIDUCIA

P

ada hari Minggu, 25
November 2018 UKM
Fiducia mengadakan pameran
foto season 2 lho! Berbeda
dengan tema yang
sebelumnya, Pameran foto kali
ini bertema “Human Interest”.
Human interest kali ini lebih
mengarah pada tema
tradisional, seperti foto petani
garam, pedagang-pedagang di
pasar, dan masih banyak lagi.
Pameran foto season 2 kali ini
diadakan di Kebun Bibit 2 yang
berada di daerah Wonorejo.
Pameran foto ini dimulai dari
pukul 06.00 – 09.00 WIB.
Banyak anak kecil yang
berkunjung ke pameran foto
diarahkan oleh para panitia
untuk bermain roll play yang
sudah disediakan oleh para
panitia, permainan ini
sangatlah mudah hanya perlu
memutar petunjuk arah dari
permainan tersebut dan arah
mana yang akan ditunjuk dari
petunjuk arah mulai dari
angka 1 2 3 dan 4 kita bisa
mendapatkan snack, tetapi
jika petunjuk arah berada di

warna hitam kita bisa
mendapatkan permen. Tidak
hanya anak kecil saya yang
datang dalam stand pameran
foto 2 kami, banyak bapakbapak atau ibu-ibu yang
menunggu anaknya bermain
atau sekedar olahraga melihat
hasil karya kami.
Bahkan dari pameran foto 2
ini kami menerima banyak
saran serta kritikan dari para
warga yang datang, mulai dari
bentuk foto serta tata cara kita
bagaimana hasil yang kami
keluarkan dihalayak umum
akan mendapatkan kesan
tersendiri dari hasil foto
tersebut karena sepenuhnya
foto-foto yang kita pamerkan
adalah foto hasil karya para
pengurus UKM Fiducia dan
mahasiswa pembinaan UKM
Fiducia.
Berikut adalah beberapa
foto yang kami pamerkan di
pameran foto 2 yang
berlangsung pada hari
minggu, 25 November 2018
yang berada di Kebun Bibit 2
Surabaya. (Fiducia)
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Benarkah Praktik Dana Talangan Haji
di Bank Syariah Belum Sesuai Syariah?

Bernuansa Batik Glamour, STIE Perbanas Pilih Duta Kampus 2019

S

OPINI

Oleh: Dr. Kautsar Riza Salman, SE. MSA. Ak. BKP. SAS. CA.*
*Dosen STIE Perbanas Syariah dan Pemerhati Bidang Akuntansi Syariah
*Pengurus IAI Jawa Timur Kompartemen Akuntansi Syariah
*Jasa Konsultasi dan Pelatihan Akuntansi Syariah KSA (Kautsar Salman & Associates)

Assalamu’alaikum
warahmatullahi wabarakatuh.
Pendahuluan
Berbagai cara dilakukan oleh
s e t i a p m u s l i m a ga r d a p a t
menunaikan kewajibannya
yaitu berhaji di Baitullah.
Bahkan ada yang secara
inansial sebenarnya tidak
mampu tetapi Allah mampukan
dia berhaji dengan cara
menabung atau menyisihkan
sebagian dari hartanya sedikit
demi sedikit sehingga terkumpullah biaya ongkos haji.
T i d a k s e d i k i t ya n g m e n g gunakan jalan pintas karena
besarnya keinginan untuk naik
yaitu dengan memanfaatkan
dana talangan haji dari Bank
Syariah.
Praktik Talangan Haji di Bank
Syariah
Dana talangan haji yang
ditawarkan bank syariah
beragam ada yang 18 juta
rupiah, 15 juta rupiah, 10 juta
rupiah. Jika memilih 18 juta
r u p i a h , s e s e o ra n g t i n g ga l
mengeluarkan 2 juta rupiah
agar dia mendapatkan seat
tahun keberangkatan haji.
Utang pendaftar haji ke bank
syariah adalah 18 juta rupiah
akan dibayar secara angsuran
selama 1 tahun ditambah
dengan biaya administrasi
sebesar 1,5 juta rupiah. Secara
total, pendaftar haji akan
membayar ke bank syariah

sebesar 19,5 juta. Jika dalam
setahun tidak terlunasi
utangnya ke bank syariah,
pendaftar haji akan dikenakan
biaya administrasi baru.
Apabila pendaftar haji
memilih 15 juta rupiah, berarti
dia masih harus mengeluarkan
5 juta rupiah untuk memperoleh
seat. Utang pendaftar haji ke
bank syariah adalah 15 juta
rupiah akan dibayar secara
angsurang selama 1 tahun
ditambah dengan biaya
administrasi sebesar 1,3 juta
r u p i a h . D e n ga n d e m i k i a n ,
pendaftar haji akan membayar
ke bank syariah sebesar 16,3
juta rupiah. Jika dalam setahun
tidak terlunasi utangnya ke
bank syariah, pendaftar haji
akan dikenakan biaya administrasi baru.
Seandainya pendaftar haji
memilih 10 juta rupiah, berarti
dia masih harus mengeluarkan
10 juta rupiah. Utang pendaftar
haji ke bank syariah adalah 10
juta rupiah akan dibayar secara
a n g s u ra n s e l a m a 1 t a h u n
ditambah dengan biaya
administrasi sebesar 1 juta
rupiah sehingga pendaftar haji
akan membayar ke bank syariah
sebesar 11 juta rupiah. Jika
dalam setahun tidak terlunasi
utangnya ke bank syariah,
pendaftar haji akan dikenakan
biaya administrasi baru.

contract) yaitu akad pinjam
meminjam (qard) dan akad jual
beli jasa (ijarah). Akad qard
dalam bentuk dana talangan
dari bank syariah ke pendaftar
haji, sedangkan akad ijarah
dalam bentuk ujrah yaitu fee
administrasi yang diberikan
pendaftar haji kepada bank
syariah selaku penyedia jasa.
Praktik ini bertentangan dengan
hadits Nabi yang berbunyi:

Dalam hadits ini, Rasulullah
melarang menggabungkan akad
pinjam meminjam (qard) dan
akad jual beli termasuk jual beli
jasa (ijarah) karena akad ijarah
dapat dimanfaatkan oleh
pemberi pinjaman untuk
mengambil laba dari pinjaman
yang diberikan sehingga
t e r m a s u k d a l a m l a ra n g a n
pinjaman yang mendatangkan
manfaat (naf ’an). Larangan
mengambil manfaat dari
pinjaman yang diberikan sesuai
dengan kaidah iqh dalam
muamalah yang sudah
disepakati ulama yaitu:
“Setiap pinjaman (qard) yang
mendatangkan manfaat
(keuntungan) adalah riba”

Kajian Kritis berbasis Dalil
dan Fatwa DSN MUI
Dalam produk talangan haji
di bank syariah, terjadi
percampuran akad (hybrid

Berdasarkan hadits riwayat
Abu Dawud tersebut, para
ulama bersepakat haramnya
menggabungkan akad pinjaman
dan jual beli. Ijma’ ini dinukil

“Tidak halal menggabungkan
akad pinjaman dan akad jual
beli” (Hadits diriwayatkan Abu
Dawud dan dishahihkan oleh AlAlbani)

oleh Al-Qara i:
“Umat Islam telah sepakat
bahwa boleh hukumnya jual beli
dan pinjam meminjam yang
terpisah kedua akad tersebut,
akan tetapi haram menggabungkan kedua akad tersebut
dalam satu akad, karena ini
celah untuk terjadinya riba”
(kitab Al-Furuq, Jilid III, hal.
266).
Dari ijma’ tersebut, terdapat
ungkapan “celah terjadinya
riba” atau dalam bahasa arab
diistilahkan dengan sadduz
zariah (larangan terhadap
sarana). Namun bila celah
terhadinya riba ditutup, maka
akad talangan haji menjadi
diperbolehkan sebagaimana
difatwakan oleh DSN MUI dalam
Fatwa DSN MUI Nomor
29/DSN.MUI/VI/2002 tentang
“Pembiayaan Pengurusan Haji
Lembaga Keuangan Syariah”. Di
dalam fatwa telah jelas
dinyatakan tentang kebolehan
mengambil biaya administrasi
yang nyata-nyata diperlukan
dalam jumlah tetap dan tidak
didasarkan pada jumlah
pinjaman.
Kesimpulan
Berdasarkan kajian kritis ini,
disimpulkan bahwa praktik
dana talangan haji di bank
syariah memang benar belum
sesuai dengan prinsip syariah
berdasarkan dalil dan terutama
melanggar Fatwa DSN MUI
Nomor 29/DSN.MUI/VI/2002.
Praktik dana talangan haji saat
ini masih mengandung riba
karena pengenaan biaya

administrasi yang bervariasi
tergantung besarnya jumlah
pinjaman yang diberikan bank
syariah. Semakin besar dana
talangan haji semakin besar
biaya administrasi yang harus
dibayar pendaftar haji. Selain
itu, bila tidak mampu melunasi
selama setahun pendaftar haji
akan dikenakan biaya administrasi baru. Ini sama dengan
pengelabuan karena hakikatnya
adalah riba, hanya berganti
nama menjadi biaya administrasi.
Saran
1.Untuk bank syariah agar menerapkan dan patuh terh a d a p f a t wa D S N ya i t u
mengenakan biaya administrasi dalam jumlah yang
tetap dan tidak berdasarkan
jumlah pinjaman. Jika ini
dilanggar, bank syariah
terjatuh pada riba.
2.Untuk DSN MUI agar memberikan sanksi terhadap
b a n k s ya r i a h ya n g m e nerapkan praktik talangan
haji yang tidak sesuai dengan
fatwa DSN MUI.
3. Untuk masyarakat, agar tidak
memanfaatkan dana talangan haji sampai terjadi
perubahan ke arah yang lebih
baik dan sesuai dengan fatwa
DSN MUI. Bila masyarakat
tetap menggunakan dana
talangan haji dikhawatirkan
hajinya menjadi tidak
m a b r u r k a re n a s u m b e r
dananya dari hasil riba. (.r)

Perang Tarif Antar Transportasi Online:

Begini Transportasi Online Pertahankan Konsumennya
Oleh: Abu Amar Fauzi, S.S., M.M.

Membidik Peluang Bisnis Syariah

H

impunan Mahasiswa
Sarjana Ekonomi Syariah
(HMJES) STIE Perbanas
Surabaya menggelar Seminar
Nasional bertema “Peran Bisnis
Syariah dalam Kemajuan
Perekonomian Nasional”. Acara
tersebut merupakan puncak
rangkaian acara Sharia
E c o n o m i c Fe s t i v a l 2 0 1 9 .
Bertempat di Ruang Bromo
Hotel Sahid Surabaya, peserta
seminar yang hadir didominasi
oleh mahasiswa ekonomi
syariah dan masyarakat umum.
Sementara, pembicara yang
dihadirkan seorang pengusaha
bernama Prof. Dr. (H.C.) Dahlan
Iskan. Di sini, pihaknya lebih
mengejak untuk sharing dan
m e m b e r i m o t iva s i ke p a d a
segenap peserta agar memulai
bisnis. Akhirnya, seminar pun
dikemas dalam kegiatan diskusi,
di mana mahasiswa maupun
dosen saling bertukar pikiran
dalam membangun bisnis

syariah untuk kemajuan
perekonomian nasional.
Salah satu mahasiswa,
Mahesa menyampaikan gagasan
bahwa dirinya ingin
mengembangkan usaha dengan
bergerak di sektor koperasi
syariah. Manajer HMJES itu
bersama rekannya di himpunan
ingin membuktikan bahwa
ekonomi syariah bisa besar dan
berdampak untuk kepetingan
umat.
Lantas, ditemui usai acara,
Dahlan Iskan pun sangat
mengapresiasi konsep bisnis
syariah yang ingin
dikembangkan Mahesa bersama
timnya. Ketika bisnis dikelola
bersama maka perlu menunjuk
satu orang sebagai manajer
untuk mengelola bisnis itu.
”Seperti yang sampaikan tadi
(saat seminar), karena bisnis itu
untuk praktik. Jadi, mereka
perlu menunjuk manajer, yakni
m a n a j e r e n t r e p r e n e u r,”
pesannya.

Salah satu dosen Ekonomi
Syariah, Dr. Ika Yunia Fauzia,
M.E.I, Lc., menambahkan bahwa
peluang bisnis syariah itu sangat
luas. Menurutnya, bisnis syariah
itu tidak sebatas di dunia
perbankan saja. Pasalnya, posisi
ekonomi syariah ini sebenarnya
dilihat oleh banyak orang.
Seperti yang diterapkan di
Lombok, membawa konsep
b i s n i s H a l a l To u r i s m i n i
mendapatkan apresiasi di level
internasional.
“Secara tidak langsung,
dengan adanya Halal Tourism
itu membuka ceruk wisatawan
yang baru. Bahkan, Korea pun
lagi buming mensosialisasikan
halal tourism karena mereka
ingin didatangi wisatawan
muslim. Jadi, ketika didatangi
wisatawan muslim mereka bisa
menyediakan makanan halal,
sholatnya gampang, dan ada
jaminan untuk nyaman
berwisata,” pungkasnya. (Eko.r)

P

ergeseran pilihan masyarakat
dalam memilih transportasi untuk
mobilitas sehari-hari sudah bergeser
sedemikian rupa. Transportasi online
menjadi pilihan transportasi yang saat
ini sudah banyak digunakan
masyarakat. Go-Jek, Uber, dan Grab
merupakan beberapa transportasi
online yang paling diminati di
Indonesia karena jangkauan
operasinya cukup luas tersebar di
beberapa kota besar di Indonesia.
Namun demikian, keberhasilan model
bisnis transportasi online yang
dikembangkan oleh ketiga
perusahaan tersebut memacu
munculnya beberapa start-up yang
memiliki model bisnis yang hampir
s e r u p a . Te r d a p a t b e b e r a p a
p e r u s a h a a n l o k a l d a e ra h ya n g
mencoba mencicipi manisnya bisnis
transportasi online antara lain adalah
Bang-Ojek, BoJek, TeknoJek, TopJek,
Jeger Taksi, Ojek ARGO dan masih
banyak lainnya.
Pada saat yang sama, kehadiran
pelaku bisnis transportasi online yang
terus berkembang akan meningkatkan persaingan dalam merebut
hati para konsumen. Oleh karena itu,
hal terpenting yang perlu
diperhatikan oleh perusahan
transportasi online adalah menjaga
kepuasan pelanggannya. Para ahli
pemasaran sepakat bahwa kepuasan
pelanggan akan berujung pada
loyalitas sehingga pelanggan akan
konsisten melakukan pembelian
kembali atas produk atau jasa yang
ditawarkan perusahaan. Kemudian,
apa saja yang harus diperhatikan dan
dilakukan oleh perusahaan
transportasi online untuk menjaga
kepuasan pelanggannya?

Salah satu variabel yang
memberikan pengaruh terhadap
kepuasan pelanggan adalah kualitas
layanan yang melekat pada produk
atau jasa. Dalam konteks transportasi
online, media komunikasi antara
perusahaan yang diwakili oleh driver
dan pelanggan tersaji dalam bentuk
layanan berbasis aplikasi mobile. Pada
poin ini, kualitas layanan pada aplikasi
mobile menjadi komponen yang kritis
dalam mempengaruhi kepuasan
pelanggan transportasi online. Hasil
penelitian yang dilakukan oleh Abu
Amar Fauzi dari STIE Perbanas
Surabaya yang dipublikasikan oleh
Jurnal Manajemen Indonesia pada
April 2018 menunjukkan bahwa
terdapat empat jurus utama yang
harus dilakukan oleh perusahaan
penyedia transportasi online di
Indonesia untuk memastikankepuasan pelanggannya , yaitu
kualitas informasi aplikasi; desain
aplikasi; metode pembayaran; serta
keamanan dan privasi pengguna
aplikasi.
Kualitas informasi yang tersaji di
dalam aplikasi merupakan komponen
ya n g h a r u s d i p e r h a t i k a n o l e h
p e r u s a h a a n p e n y e d i a l a ya n a n
transportasi online. Informasi yang
tersaji akan memberikan gambaran
mengenai layanan yang ditawarkan
oleh perusahaan. Semakin bagus
kualitas informasi pada aplikasi akan
memudahkan pelanggan dalam
memilih layanan yang tepat bagi
mereka. Berdasarkan hasil penelitian
terhadap 149 pengguna layanan
transportasi online, secara umum
re s p o n d e n m e nya t a k a n b a hwa
kualitas informasi yang tersaji di
dalam aplikasi transportasi online

sudah relatif bagus. Namun demikian,
ada salah satu poin kritis yang menjadi
sorotan responden yaitu mengenai
informasi kendaraan yang ditampilkan di dalam aplikasi pada saat
pemesanan tidak sesuai dengan
kendaraan pada saat penjemputan.
Hal semacam ini sering dialami oleh
responden dimana keadaan ini dapat
mempengaruhi kepuasan atas
layanan yang diberikan oleh
perusahaan transportasi online
melalui penyediaan informasi yang
akurat di dalam aplikasi.
Konsekuensinya, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan,
memastikan akurasi informasi yang
tersaji di dalam aplikasi menjadi
sesuatu yang penting bagi
perusahaan.
Visualisasi yang cantik pada
sebuah aplikasi akan mempengaruhi
persepsi pelanggan terhadap kualitas
sebuah aplikasi. Perpaduan
visualisasi berupa warna, bingkai,
gambar, jenis huruf, dan tayangan
halaman merupakan komponen
utama di dalam desain sebuah
aplikasi. Oleh karena itu, pengembangan desain yang atraktif dapat
mempengaruhi plihan dan membuat
pelanggan merasa puas terhadap
sebuah aplikasi transportasi online.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa
tata letak, kreati itas, navigasi,
kemudahan dalam membuka aplikasi,
kombinasi warna, loading time
(waktu tunggu aplikasi), dan
kemudahan dalam melakukan
pemesanan atau transaksi
memberikan pengaruh terhadap
ke p u a s a n p e l a n g ga n p e n g g u n a
transportasi online di Indonesia.
Namun yang perlu dicatat, responden

menganggap bahwa kombinasi warna
pada beberapa aplikasi transportasi
online sudah cukup bagus. Sebaliknya,
kreati itas dinilai masih saat kurang.
Dalam hal ini, perusahaan
transportasi online seharusnya terus
meningkatkan kualitas dari desain
aplikasi melalui peningkatan nilai
kreati itas di dalam aplikasinya
sehingga kedepan mampu mendorong
peningkatan kepuasan pelanggan
setianya.
Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa metode pembayaran yang
ditawarkan oleh layanan transportasi
online memberikan pengaruh yang
signi ikan dalam membangun
k e p u a s a n p e l a n g g a n . L a ya n a n
transportasi yang dijembatani melalui
aplikasi mobile telah mentransformasi bagaimana pelanggan
melakukan pembayaran atas jasa yang
diterima. Tidak seperti layanan
transportasi konvensional,
transportasi online menawarkan
beberapa cara dalam melakukan
pembayaran layanan selain secara
tunai yaitu melalui uang elektronik
atau virtual money dan kartu kredit.
Pilihan model pembayaran ini selain
memberikan kemudahan dalam
transaksi juga meningkatkan
ke c e p a t a n d a l a m m e m b e r i k a n
layanan prima kepada pelanggan.
Oleh karena itu, perusahaan
transportasi online diharapkan terus
melakukan inovasi mengenai metode
pembayaran layanan. Perusahaan
transportasi online harus terus
berkembang mengikuti
perkembangan teknologi keuangan
sehingga dapat meningkatkan pilihan
metode pembayaran terbaru kepada
pelanggannnya.

Keamanan dan privasi pada
transportasi online merupakan isu
yang penting untuk diperhatikan. Hal
ini menyangkut keamanan dan
kesalamatan konsumen selama
menikmati layanan transportasi
online. Walaupun berdasarkan hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa
secara umum responden menilai
transportasi online telah memberikan
keamanan dan mampu menjadi
privasi pelanggannya, perusahaan
transportasi online harus secara
b e r ke s i n a m b u n g a n m e l a ku k a n
peningkatan atas keamanan proses
layanannya. Jika hal ini diabaikan oleh
penyedia layanan transportasi online
maka akan dengan cepat melemahkan
kepuasan pelanggannya.
Keempat komponen tersebut yaitu
kualitas informasi aplikasi, desain
aplikasi, metode pembayaran, serta
keamanan dan privasi menjadi
sesuatu yang perlu diperhatikan oleh
perusahaan-perusahaan yang
bergerak dalam bidang transportasi
o n l i n e . K a re n a s i fa t t e k n o l o g i
berkembang dengan cepat melebihi
perubahan yang dapat dilakukan
perusahaan maka feksibilitas dan
responsif atas perubahan lingkungan
bisnis harus terus ditingkatkan. Pada
konteks transportasi online,
peningkatan kualitas layanan
elektronik dengan meningkatkan
empat komponen tersebut akan
mampu memberikan kepastian
terhadap peningkatan kepuasan
konsumen dalam rangka
memenangkan kompetisi pada bisnis
yang semakin ketat. (.r)
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Kampusku

S

ebelum acara Wisuda, STIE
Perbanas Surabaya rutin
menggelar acara Pesta
Perpisahan dan sekaligus ajang
calon lulusan bertemu dengan
Pengurus Ikatan Alumni
Perbanas (IKAPNAS) yang
diberi nama Perbanas Alumni
Night (PAN). Rabu, 31 Oktober
2018, sebanyak 558 calon
lulusan ini berkumpul untuk
mengikuti rangkaian acara
hingga menjelang larut malam,
layaknya Prom Night di Dyandra
Convention Center Surabaya.
Di malam ini juga, alumni
yang tergabung dalam IKAPNAS
memiliki kepedulian terhadap
kampusnya tercinta. Hal
tersebut diwujudkan dalam
bentuk Sumbangan Alumni
sebesar 111,6 Juta rupiah.
Penyerahan secara simbolik
diberikan oleh Ketua IKAPNAS
Tr i t o n Tu n g g o ro n o , M . M . ,
kepada Ketua STIE Perbanas
Surabaya, Dr. Yudi Sutarso, SE.,
M.Si.
Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si.,
mengatakan peran alumni
sangatlah besar dalam
pengembangan kampus.
Pasalnya, perguruan tinggi itu
terdiri atas Dosen/karyawan,
Mahasiswa, dan Alumni.

Foto: Adik Via Vallen, Mella Rosa (kiri) menyenyi Risalah Hari saat Perbanas Alumni Night 2018 (31/10/18)

Adik Via Vallen Meriahkan PAN 2018
"Semoga setelah diwisuda nanti
kalian sukses di dunia kerja.
Berbanggalah menjadi bagian
dari Kampus STIE Perbanas
Surabaya," harapnya.
Lantas, berkaitan dengan
Perbanas Alumni Night, tema
yang diusung adalah Glitz and
Glamour. Sesuai konsep yang
diberikan, segenap calon

lulusan maupun tamu undangan
yang hadir mengenakan baju
bernuansa gelap dan penuh
k i l a u a n a ks e s o r i s nya . Ke glamour-an acara pun dimulai
ketika memasuki area pesta.
Modern dance UKM Tari menyambut dan mengiringi calon
lulusan memasuki panggung
pesta.

Selama acara berlangsung,
sejumlah calon lulusan
mengekspresikan perasaannya
dengan memberikan kesan
selama kuliah di green campus.
Adapun ekspresi yang ditampilkan mulai dari pembacaan
puisi, musikalisasi puisi, hingga
bernyanyi.
Keseruan pun semakin

Edisi 47
menjadi ketika Adik Via Vallen,
Mela Rosa Fitri membawakan
lagu bersama UKM Band
kampus setempat. Bahkan,
Mela sapaan akrabnya, ikut
berjoget lagu Meraih Mimpi
bersama temannya.
Ditemui sela-sela acara, Mela
mengaku masih grogi saat
membawakan lagu “Risalah
Hati” karya Dewa 19. Dirinya
memang tidak ada persiapan
khusus sehingga hanya
spontanitas tampil
memeriahkan acara. "Tadi agak
grogi banget karena tidak
persiapan dan spontan saja,"
akunya.
Mahasiswi jurusan Sarjana
Akuntansi ini pun punya cerita
berkesan selama kuliah di STIE
Perbanas Surabaya. Misalnya,
mengerjakan tugas sampai
malam hingga harus berangkat
kuliah lebih awal. Dirinya pun
berpesan kepada temannya
semoga dimudahkan dalam
meraih kesuksesan. "Semoga
teman-teman nanti segera
mendapatkan kesuksesan, tapi
jangan lupa teman kuliah. Dan,
beberapa waktu ke depan kita
berharap bisa bertemu lagi
meski sudah sibuk kerja," pesan
Mela. (Eko.r)

Edisi 47 Tabloid STIE Perbanas Surabaya
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GERAK MAHASISWA

Foto: Mayke menerima Plakat Wisudawan Terbaik Wisuda II Tahun 2018

dengan IPK di atas 3,00 sebesar
94.8% dan 137 orang
memperoleh predikat Cum
Laude.
Ketua STIE Perbanas
Surabaya, Dr. Yudi Sutarso, S.E.,
M.Si., mengatakan pihaknya
berkomitmen untuk melakukan
perbaikan terus-menerus
terhadap STIE Perbanas

PEDULI KAMPUS

Surabaya. Di samping itu, Dr.
Yudi Sutarso, S.E., M.Si., akan
menjadikan kualitas sebagai
s a l a h s a t u p i l a r
keberlangsungan. ”Kami
percayai, bahwa hanya dalam
kualitas yang memadahi, STIE
Perbanas Surabaya mampu
menghasilkan lulusan dan ilmu
pengetahuan yang bermutu dan
s e k a l i g u s b e r m a n f a a t ,”
paparnya.
Adapun nama-nama
wisudawan terbaik dari setiap
prodi, yakni: Dwi Irnawati
(Prodi Magister Manajemen),
Mayke Kristika Antony Putri
(Prodi S1 Akuntansi), Farhan
Hisyam (Prodi S1 Manajemen),

Competition of Accounting
(COMPAC) Perguruan Tinggi
VIII Nasional 2018; Juara 2
Accounting Paper Competition
2018; Juara 2 Perbanas Institute
Accounting Competition XVII;
Juara 1 Internal Accounting
Competition 2017; Juara 1
Pekan Ilmiah Mahasiswa
(PIMNAS) STIE Perbanas
Surabaya tahun 2016; dan Juara
2 Lomba Karya Tulis Ilmiah STIE
Perbanas Surabaya 2015.
Putri dari pasangan Bapak
Supriyanto Ibu Darsini ini juga
pernah menjabat sebagai
asisten pelatih UKM Paduan
Suara. Selain itu, dirinya juga
menjadi asisten dosen untuk
mata kuliah komunikasi bisnis.
Bahkan, putri kedua dari tiga
bersaudara ini menempuh
kuliah di STIE Perbanas
Surabaya secara gratis karena ia
menerima beasiswa penuh.
Ditanya rencananya setelah
lulus, gadis berhijab ini ingin
melanjutkan jenjang Strata 2
lewat program Beasiswa LPDP
dari pemerintah. Namun, dalam
waktu dekat ini ia masih ingin
bekerja sebagai akuntan di salah
satu perusahaan ternama. ”Saya
bercita-bercita ingin menjadi
dosen untuk ke depannya,”
harap lulusan Sarjana Akuntansi
tersebut. (Eko.r)

Ikatan Alumni STIE Perbanas Surabaya (IKAPNAS),
Triton Tunggorono (Kiri) memberikan sumbangan Dana
secara simbolik kepada kampus sebesar111,6 juta rupiah.
Foto: Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si., (lima dari kiri) bersama Wisudawan Terbaik Semua Program Studi (3/11/18)

Surabaya pada 10 November
2018 yang melibatkan Bung
Tomo dan arek-arek Suroboyo.
Lagu-lagu kebangsaan juga
ditampilkan oleh UKM Band

beserta beberapa alumninya.
Tidak hanya itu, UKM Tari,
Paduan Suara dan Paskribraka
juga turut serta untuk
meramaikan History of
Heroes.
Dengan harga tiket masuk
Rp. 15.000, penonton dapat
menikmati penampilan drama
dan musik dalam History of
Heroes, penonton diajak
menyanyi bersama sekaligus
mengenang jasa para
pahlawan melalui drama yang
di tampilkan kali ini. Di dalam
ruangan tersebut juga tersedia
beberapa bazzar makanan
yang dapat didatangi ketika
penonton lapar atau haus.
Harapan dari Ketua Pelaksana
untuk History of Heroes 2019
adalah agar lebih bagus, serta
persiapan bisa lebih matang
lagi dan ada perbedaan dari
tahun ke tahunnya. (Fiducia)

untuk pertandingan pada
tanggal 17 dan 18 berada di
Sony Dwi Kuncoro, karena
terdapat beberapa kendala
dari stadion Soedirman yang
akan dipakai untuk lomba lain
yang bertaraf Internasional
sehingga terjadi berubahan
tempat.
Tetapi hal tersebut tidak
menyulutkan semangat yang
dirasakan para peserta dari
Perbanas Badminton Open,
acara tersebut tetap
d i s e l e n g g a ra k a n d e n g a n
sangat baik walaupun panitia
dari Perbanas Badminton
Open sendiri hanya
menyediakan 2 lapangan
u n t u k ya n g d i S o ny D w i
Kuncoro, karena untuk hari ini

hanyalah khusus untuk semi
inal sehingga tidak
memerlukan banyak
lapangan.
Pertandingan yang mulai
untuk pertama adalah
memperebutkan juara 1,2 dan
3 untuk tunggal puti,ganda
campuran, ganda putra dan
ganda campuran. Tidak
ga m p a n g m e m a n g u n t u k
memenangkan perlombaan
kali ini karena banyak sekali
peserta dari internal perbanas
sendiri, sehingga menyisihkan
j u a ra ya n g a d a . Wa h h ,
selamaat yaa semoga
hadiahnya bisa bermaanfaat
dengan sangat baik. (Fiducia)

Foto: Achmad Dhori i, S.Sos., M.M., (depan, lima dari dari kiri) berfoto bersama dengan peserta kuliah tamu

s e b e l u m nya ya n g
mengundang para Veteran,
kali ini UKM Band
mengundang Teater Gedhek
yang berasal dari Universitas

Serunya Lomba 2018

Perbanas Badminton Open

Kuliah Gratis dan Banyak Prestasi, Mayke Jadi Wisudawan Terbaik
S
Binti Nadzifatul Mubarokah
(Prodi D3 Perbankan &
Keuangan), dan Mariska Nur
Fitri (Prodi D3 Akuntansi).
Kemudian, berbicara tentang
W i s u d a w a n Te r b a i k d a r i
seluruh prodi akhirnya diraih
oleh Mayke Kristika Antony
Putri dengan perolehan IPK
sebesar 3,93.
Keputusan wisudawan
terbaik tersebut tentu
berdasarkan berbagai kriteria
yang sudah ditetapkan oleh
kampus. Di antaranya: IPK
tert i n g g i di a n t a ra se m u a
lulusan pada masing-masing
program studi, Ujian
skripsi/LKP lulus pada ujian
utama (tanpa mengulang), tidak
pernah melakukan pelanggaran
akademik, berprestasi
a k a d e m i k m a u p u n
nonakademik, dan aktif
berkegiatan organisasi
mahasiswa.
Pe r i h a l p re s t a s i , G a d i s
kelahiran Ponorogo, 05 Mei
1995 ini memiliki segudang
prestasi dan aktif berorganisasi.
Prestasi yang pernah diraih
olehnya, antara lain: Juara 1
Competition of Accounting
(COMPAC) Perguruan Tinggi
VIII; Juara 1 Battle and Lead in
Accounting Competition
(BALANCE); Juara 2
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Peringati Hari Pahlawan, UKM Band Gelar History of Heroes

ada hari Sabtu, 17
November 2018 UKM
Band STIE Perbanas Surabaya
mengadakan suatu acara yaitu
“History of Heroes”. Acara ini
diadakan secara rutin oleh
UKM Band pada setiap
tahunnya, “Bulan November
adalah hari yang memperingati hari pahlawan,
sehingga tujuan dari History of
Heroes ini untuk memperingati hari pahlawan dan
menghargai jasa para
pahlawan”, tutur Cendikya
Maulana, yang merupakan
ketua pelaksana dari acara
History of Heroes. History of
Heroes pada tahun 2018
mengangkat tema “Lentera
Negeriku”. Acara History of
Heroes berlangsung di Hall A
STIE Perbanas Surabaya dari
pukul 3 sore hingga 8 malam.
Berbeda dengan tahun

Wisuda Periode II Tahun 2018 STIE Perbanas Surabaya
TIE Perbanas Surabaya telah
mewisuda lulusan Program
Diploma III (D3), Sarjana (S1),
dan Magister Manajemen (MM)
periode II tahun 2018, pada hari
Sabtu, 3 November 2018 pukul
08.30 WIB. Bertempat di
Dyandra Convention Center (Ex.
Gramedia Expo), Jl. Basuki
Rahmat 105 Surabaya, kegiatan
terbilang lebih banyak daripada
periode sebelumnya.
Sebanyak 558 lulusan yang
diwisuda, terdiri atas 12 dari
Program studi Magister
Manajemen, 242 dari PS Sarjana
Akuntansi, 210 dari PS Sarjana
Manajemen, 42 dari Program
Diploma Akuntansi dan 52 dari
Program Diploma 3 Keuangan
dan Perbankan. Rata-rata IPK
lulusan Pascasarjana 3.75,
Sarjana Manajemen 3.29,
Sarjana Akuntansi 3.37,
Diploma 3 Akuntansi 3.47 dan
Diploma Perbankan & Keuangan
3.52. Secara umum persentase
jumlah mahasiswa yang lulus
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Foto: Pemenang Lomba Badminton Open 2018 oleh UKM Badminton

M u h a m m a d iya h S i d o a r j o
(UMSIDA). Teater Gedhek
menampilkan sebuah drama
yang menceritakan tentang
peperangan yang terjadi di

P

ada hari minggu, 18
November 2018 UMKM
B u l u Ta n g k i s P e r b a n a s
Surabaya sedang mengadakan
perlombaan bulu tangkis
i n t e r n a l ya i t u P e r b a n a s
Badminton Open. Acara yang
berlangsung dari tanggal
10,11,17, dan 18. Acara yang
berlangsung dalam waktu 4
hari ini berjalan dengan sangat
ramai karena peserta dari
Perbanas Badminton Open
sendiri berasal dari anak
pembinaan dari UMKM Bulu
Ta n g k i s
s e r t a
mahasiswa/mahasiswi serta
dosen dari STIE Perbanas
Surabaya. Pertandingan pada
tanggal 10 dan 11 berlangsung
di stadium Soedirman, dan

Diklat Jurnalistik, Fotograﬁ, dan Web bagi Ormawa

P

ada hari Sabtu, 20 Oktober
2 0 1 8 U K M Pe n e r b i t a n
Kampus Fiducia berkolaborasi
dengan humas STIE Perbanas
Surabaya mengadakan proker
gabungan yaitu Diklat
Jurnalistik dan Fotogra i serta
p e l a t i h a n We b . A c a r a i n i
diselenggarakan di kampus 1
STIE Perbanas Surabaya, yang
berada di ruang D305-D306.
Diklat Jurnalistik dan
Fotogra i diikuti oleh
perwakilan humas 23 ormawa,
1 perwakilan dari pascasarjana,
2 perwakilan humas perbanas
ya n g s e d a n g m a ga n g , d a n
mahasiswa pembinaan Fiducia.
Acara kali ini berlangsung
begitu seru dan sangat
memberikan kita wawasan baru
tentang dunia jurnalistik dan
f o t o g ra i , b a g a i m a n a k i t a
menulis berita dengan baik dan
benar serta berisi tulisan yang
bermanfaat bagi orang banyak,
serta bagaimana cara kita
mendapatkan posisi yang tepat
untuk menggambil objek
apapun. Itulah sebabnya
mengapa acara kali ini
dikhususkan untuk humas bagi
setiap ormawa agar humas
ormawa bisa membuat berita
tentang program kerja mereka
dengan sangat baik serta
mendapatkan foto yang bagus

ketika ingin mengambil foto,
serta untuk pelatihan web
dikhususkan agar kita para
ormawa bisa mengunggah
berita mereka ke web Perbanas
sehingga program kerja mereka
dapat dibaca oleh orang lain.
Namun, khusus untuk
mahasiswa pembinaan Fiducia
tidak mengikuti pelatihan web
dikarenakan untuk mahasiswa
pembinaan tidak wajib untuk
mengetahui tentang pelatihan
web tersebut. Acara kali ini
berlangsung dari pukul 08.00
WIB hingga pukul 14.00 WIB.
UKM Fiducia dan Humas STIE
Perbanas Surabaya kali ini
mengundang Endang Lismari
untuk mengisi materi Diklat
Jurnalistik, materi yang
d i s a m p a i ka n o l e h E n d a n g
Lismari sangat lah menarik
beliau mengajarkan apakah itu
jurnalistik sebenarnya,
bagaimana cara kita
menyampaikan berita yang
bermanfaat bagi semua orang,
serta bagaimana berita bisa
mengubah dunia.
Dan tidak lupa untuk
mengisi materi Fotogra i ini
yaitu Ali Masduki, materi yang
beliau sampaikan sangat lah
seru dan ramai karena Bapak Ali
Masduki menjelaskannya
dengan mempraktekan cara-

Foto: Ali Masduki (kiri) dan Endang Lismari (kanan) saat memberikan materi Diklat Jurnalistik dan Fotogra i.

cara menggunakan kamera dan
mendapatkan foto yang baik
seperti apa, beliau juga
membawa serta kamera
kesayangannya dan membagi
beberapa contoh foto yang
sudah dia dapatkan.
Dan yang terakhir yaitu
pelatihan Web yang akan di
sampaikan oleh Dr. Sasongko

Budisusetyo, Ak., M.Si., CPA.,
CPMA., CA, selaku dosen STIE
Perbanas Surabaya. Pelatihan
kali ini sangatlah penting karena
ketika humas prmawa tidak bisa
memasukan berita atau tidak
memasukan berita ke Web
Perbanas Surabaya akan
berikibat fatal bagi setiap
Ormawa yang ada di STIE

Perbanas Surabaya, karena dari
pihak Humas STIE Perbanas
Surabaya sudah menyatakan
bahwa mereka selaku Humas
Kampus tidak akan mendukung
kegiatan apa saja akan mereka
selenggarakan. Sebab itu
mengapa Diklat Jurnalistik dan
Fotogra i serta Web sangat lah
penting bagi Humas Ormawa.
(Fiducia)
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UKKI Perbanas Adakan Festival Al-Banjari Se-Jawa Timur

S

abtu, 8 Desember 2018
Unit Kegiatan Kerohanian
Islam STIE Perbanas Surabaya
mengadakan Festival Albanjari Se-Jawa Timur. Festival
tersebut diselanggarakan di
hall A STIE Perbanas Surabaya
pada pukul 08.00 WIB. Festival

Al-banjari sendiri adalah
program kerja yang baru
pertama kali diadakan oleh
UKM Unit Kegiatan
Kerohanian Islam. Festival Albanjari merupakan sebuah
acara perlombaan banjari
yang ditargetkan untuk

pemuda muslim, dari pelajar
hingga umum Se-Jawa Timur.
D a n Fe s t i v a l A l - b a n j a r i
tersebut diselenggarakan
untuk memperingati dalam
rangka Maulid Nabi.
Program kerja kali ini
merupakan acara yang cukup
besar bagi Unit Kegiatan
Ke ro h a n i a n I s l a m s e l a i n
Kajian Remaja Inspiratis atau
yang disingkat dengan Kreatif.
Maulana Dana selaku ketua
pelaksana, mengatakan bahwa
tujuan dari pengadaan Festival
Al-banjari ini adalah untuk
menanamkan rasa cinta
terhadap Rasulullah SAW
serta mengenalkan Unit
Kegiatan Kerohanian Islam
ST I E Pe r b a n a s S u ra b aya
kepada kalangan yang lebih

luas lagi. Ia juga berkata
bahwa walaupun Festival Albanjari adalah program kerja
yang masih sangat baru dan
masih mempunyai persiapan
yang kurang matang, acara ini
masih tetap berjalan dengan
sangat baik.
Pemenang dalam
p e r l o m b a a n Fe s t iva l A l banjari langsung ditentukan
pada hari itu juga, berikut
adalah nama pemenang dari
Festival Al-banjari Se-Jawa
Timur, yang diadakan oleh
Unit Kegiatan Kerohanian
Islam STIE Perbanas Surabaya,
Juara 1 : Al miftah, Juara 2 :
Hubbul wathon, Juara 3 : SNZ
Putra Al hasan, Harapan 1 :
Serban Airlangga, Harapan 2 :
Nuruzzaman, Best Jingle : Al

miftah Junior, Best Banjari :
SNZ 1 Gresik, Best Vocal : Ar
rohman (Qathratun Nada)
“Harapan buat kedepannya
semoga acara Festival Albanjari Se-Jawa Timur ini
tidak menjadi acara yang
pertama dan yang terakhir,
tetapi akan berkelanjutan dan
setiap tahun insyallah akan
kami adakan Festival Albanjari Se-Jawa Timur dengan
persiapan yang lebih matang
dan akan diadakan di outdoor.
Serta akan lebih meriah dalam
pela ksa na a n Festiva l Albanjari Se-Jawa Timur yang
diadakan UKKI STIE Perbanas
Surabaya” kata Maulana, ketua
Pelaksana Festival Albanjari.
(Fiducia)

Perayaan Natal Sie Kerohanian Kristen 2018
J

umat, 7 Desember 2018,
Dalam kerangka
Penyambutan Natal tanggal 25
Desember 2018, Sie
Kerohanian Kristen (SKK)
menyelenggarakan perayaan
Natal di Hall A Kampus 1 STIE
Perbanas Surabaya yang
dihadiri oleh mahasiswa STIE
Perbanas Surabaya beragama
kristen dan dihadiri oleh tamu
undangan ormawa STIE
Perbanas Surabaya selain itu
ada perwakilan lebih dari 10
universitas lain. Adapun
kendala sebelum acara
perayaan ini yaitul “untuk
kon irmasi kehadiran dari
kampus lain hanya sedikit yang
kon irmasi, tetapi puji syukur
ternyata h-1 acara banyak
kampus lain memberikan
kon irmasi kehadiran” ujar
Sesilia sebagai ketua acara
tersebut.
Kegiatan perayaan Natal

tersebut merupakan salah satu
program kerja (PROKER) rutin
Sie Kerohanian Kristen STIE
Perbanas Surabaya, dan kali ini
bertemakan Glory of the one
and only son, Kegiatan ini
diketuai oleh Sesilia Maria
Novita acara perayaan natal
dibuka oleh pembimbing SKK
yaitu Bapak Agustinus Kismet,
dalam acara kali ini terdapat
serangkaian kajian khotbah,
doa irman Allah, dan panjatan
doa. Dalam acara ini
dipadukan malam kudus dan
lilin yang menyala yang
menambahkan suasana
menjadi hening dan khusyuk.
Adapun kendala sebelum
acara perayaan ini, kata mbak
sesi l “untuk kon irmasi
kehadiran dari kampus lain
hanya sedikit yang kon irmasi,
tetapi puji syukur ternyata h-1
acara banyak kampus lain
memberikan kon irmasi
kehadiran”. (Fiducia)
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OJK Ajak Mahasiswa Gabung Gerakan 1.000 Start up

E

ra Revolusi Industri 4.0
menuntut semua bidang
usaha untuk melakukan
inovasi. Sama halnya di bidang
ekonomi, khususnya keuangan
memiliki inovasi didasarkan
pada aturan pemerintah. Tepat
pada Kamis, (20/12) STIE
Perbanas Surabaya
bekerjasama dengan Forum
Komunikasi Lembaga Jasa
Keuangan Daerah (FK-LJKD)
Jawa Timur mengadakan
Kuliah Umum tentang inovasi
keuangan digital. Bertempat di
Auditorium Kampus 1 STIE
Perbanas Surabaya, kegiatan ini
diikuti 200-an mahasiswa,
dosen, hingga praktisi jasa
keuangan.
Acara bertajuk Financial Technology for Young Generation
menghadirkan Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan
(LJK) 1 Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) Kantor Regional IV Jawa
Timur, Sotarduga Napitupulu.
Dalam kesempatan ini, dirinya
mengatakan Financial Technology (Fintech) berdampak pada
bisnis dan perbankan yang ikut
berubah. Selain itu, perilaku
konsumen pun turut bergeser,

Foto: Sotarduga Napitupulu memberikan materi Financial Technology di Aula STIE Perbanas Surabaya (20/12/18)

yakni menginginkan semua
lebih praktis. Bahkan, semua
kegiatan yang dilakukan berbasis handphone.
Melihat kondisi tersebut,
penyedia jasa keuangan tidak
hanya diam. Menurutnya,
semua jasa keuangan mau tidak
mau harus mengikuti perubahan agar tidak tertinggal. ”Ke
depannya, banyak tugas atau
pekerjaan digantikan oleh ro-

bot atau mesin. Namun untuk
hasil laporan keuangan harus
tetap dianalisis oleh manusia,
dalam konteks ini seorang
akuntan,” jelasnya kepada mahasiswa.
Sotarduga pun mengingatkan kepada pengguna layanan
keuangan berbasis start up
untuk berhati-hati. Meskipun
Fintech memiliki banyak
manfaat, namun customer per-

Kuliah Umum

dengan tim perempuan, dimana
tim perempuan menggunakan
sistem knock out/sistem gugur.
Jadi kalu ada tim yang menang
bisa menuju ke babak
selanjutnya dan bagi yang kalah
langsung gugur dan tidak bisa
melanjutkan ke babak

lu berhati-hati karena bisnis
start up memiliki potensi timbulkan kerugian. Beberapa
kerugian itu, seperti: keamanan
dan kerahasiaan data, kegagalan dari system, kesalahan
transaksi, kesalahan informasi
produk, hingga customer
kurang paham produk.
”Saya menyarankan Anda,
pertama melihat start up yang
mendapatkan izin dari OJK.

Semua start up yang berizin
ditampilkan di website resmi
OJK. Kedua, pahami produk dan
syaratnya dengan cermat. Jadi,
Anda jangan asal klik saja,” tegasnya.
Sebelum mengakhiri perkuliahan, pihaknya mengajak
mahasiswa yang memiki bisnis
online agar bergabung dengan
program pemerintah berupa
gerakan 1.000 start up. Pemerintah membuka peluang bagi
pengusaha muda untuk mengembangkan bisnis. Kegiatan
tersebut bersifat terbuka dan
tanpa dipungut biaya.
Sementara itu, Dr. Emanuel
Kristijadi, M.M., selaku Wakil
Ketua Bidang Akademik STIE
Perbanas Surabaya mendorong
mahasiswa untuk berinovasi,
khususnya inovasi dalam berbisnis. Pasalnya, inovasi ini
menjadi salah satu komponen
penilaian Akreditasi institusi di
masa mendatang.
“Adanya acara ini, diharapkan mampu menyerap ilmu dan
wawasan inovasi tentang
keuangan. Nantinya pun bisa
merealisasikan pegembangan
dan inovasi baru bagi kampus
di bidang jasa keuangan dan
perbankan, baik untuk
mahasiswa maupun dosen,”

Reviewer Program Hibah:

Peran IT dalam Menunjang Bisnis Perbankan” Dosen Perlu Adakan Kegiatan
Bersifat Multi Tahun

S

PFC LEAGUE 2018: “Nankatsu” dan “Semoga Berkah” Jadi Juara
urabaya 18 November 2018,
Cetak Bibit Unggul Internal
dalam turnamen Perbanas
Futsal Competition 2018 yang di
selenggarakan dari tanggal 9,
10, 11, 17, dan 18 November
2018 oleh UKM PFC (Perbanas
Football Club League) dengan
tema kali ini yaitu “Prepare Your
Best Team To Be The Champion”.
Turnamen kali ini
berlangsung sangat meriah
dengan antusias para peserta
yang mengikuti lomba semakin
meningkat dari tahun ke tahun
s e b e l u m n ya d e n g a n t o t a l
peserta 24 tim putra dan 12 tim
putri, dalam sistem turnamen
kali ini adapeserta laki-laki ada
24 tim dibagi menjadi dalam 6
grup, di setiap grup masingmasing terdapat 4 tim,
kemudian setiap grup di ambil 1
tim yang berstatus sebagai juara
grup dan 1 tim diambil sebagai
j u a ra r u n n e r u p . B e rb e d a

5

Direktur Pengawasan LJK OJK KR 1 Jatim, Sotarduga Napitupulu

Foto: President Director Bank Amar Indonesia, Tuk Yulianto saat memaparkan peran IT menunjang bisnis Perbankan , Kamis 13/12/18
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selanjutnya.
Kegiatan ini diadakan di
Lapangan Kampus II STIE
Perbanas Surabaya tepatnya di
jalan Wonorejo seperti tahun
sebelumnya, merupakan proker
wajib yang ada tiap tahunnya.
Acara kali ini merupakan babak

inal penyisihan tim cowok dan
putri untuk menentukan runner
up Perbanas Futsal Competition
2018, dengan total hadiah Rp.
3.500.000 + Trophy. Untuk juara
1 tim laki-laki diraih oleh tim
Nankatsu dan juara 1 untuk tim
perempuan diraih oleh tim

Semoga Bahagia.
Dwiky Ahmad selaku Ketua
Pelaksana mengatakan
turnamen Perbanas Futsal
Competition, kali ini mengalami
peningkatan yang diharapkan
dan juga para panitia yang
bekerja keras dalam
mewujudkan acara kali ini
dengan sangat baik, dan
berharap kedepannya dapat
lebih baik dari acara ini.
Perbanas Futsal Competition
merupakan program kerja
tahunan yang dimiliki oleh UKM
PFC Perbanas Surabaya. Tujuan
dari kegiatan tersebut adalah
untuk menemukan dan
mengembangkan bibit-bibit
unggul sehingga dapat
menjuarai kejuaraan yang lebih
tinggi, serta mempererat jalinan
s i l a t u ra h i m a n t a r s e s a m a
mahasiswa Perbanas. (Fiducia)

F

enomena di zaman digital
berdampak ke hampir
semua sektor usaha. Jenis-jenis
usaha yang bersifat jasa
nantinya bisa dialihkan bahkan
digantikan dengan teknologi.
Menjawab tantangan itu,
Program studi Sarjana
Manajemen STIE Perbanas
Surabaya berinisiatif untuk
menyiapkan lulusannya dengan
pemahaman konsep digital di
dunia perbankan. Hal tersebut
direalisasikan dengan program
Kuliah Umum yang bertajuk
”Peran IT dalam Menunjang
Bisnis Perbankan.”
Bertempat di Auditorium
Hall A Kampus 1, acara ini
diikuti oleh mahasiswa jurusan
manajemen khususnya
perbankan. Pemateri yang
dihadirkan pun seorang
President Director Bank Amar
Indonesia bernama Tuk
Yulianto, S.H., M.M. Acara yang
dimoderatori oleh Anggraeni,
S.E., M.M., ini berlangsung
selama 2 jam.
Saat perkuliahan umum
berlangsung, mahasiswa
diberikan pemahaman bahwa
bisnis perbankan saat ini sedang
berada di era transformasi dari

konvensional menuju digital
banking. Dalam kurun waktu 1
dekade, sekitar 30% profesi
perbankan diperkirakan akan
berkurang. Ke depan, beberapa
hal yang diharapkan dari sebuah
bisnis perbankan adalah
pelayanan perbankan secara
digital yang tidak harus antri
saat melakukan setoran tunai
atau mengambil uang.
“Ancaman besar yangg saat
ini terjadi pada dunia
perbankan yaitu pelayanan
bank secara digital. IT saat ini
bukan hanya untuk menunjang
suatu bank, namun sangat
menentukan going concern
suatu bank” ujar Tuk Yulianto.
Lebih lanjut, Tuk Yulianto,
S.H., M.M., menjelaskan
permasalahan perbankan saat
ini ada 2 komponen. Pertama,
demanded customer di mana di
era sekarang nasabah ingin
semua serba mudah, tidak perlu
antri saat berada di bank.
Tu n t u t a n b a g i b a n k ya i t u
bagaimana membuat customer
merasa terlayani dengan baik
dan tepat. Berikutnya, adanya
persaingan semakin tajam di
mana persaingan tidak hanya
antar-bank, namun juga dengan

lembaga non-keuangan. “Apabila suatu bank tidak mampu
beradaptasi dengan
kemampuan IT maka bank itu
akan mati,” jelasnya kepada
mahasiswa, Kamis, 13
Desember 2018.
Perlu diketahui, berdasarkan
data Bank Amar Indonesia,
ketika mereka menggunakan
kredit secara konvensional
pertumbuhan kredit hanya
500jt. Akan tetapi, ketika kredit
menggunkan konsep digital,
dalam kurun 1 bulan, mereka
berpotensi memberikan kredit
sebesar 150 M.
Tuk Yulianto pun menegaskan, meski banyak keuntungan yang diperoleh demgam
keberadaan IT, namun potensi
risikonya pun relatif tinggi
menyertainya. Bahkan, dengan
semakin pesatnya pertumbuhan IT, nantinya kebutuhan
tenaga kerja akan bergeser
menjadi kebutuhan teknologi.
Para calon lulusan ini tidak
perlu khawatir karena sudah
memiliki bekal dan konsep
perbankan yang matang tinggal
dikembangkan dengan
teknologi. ”Untuk itu, kita
s e b a g a i m a h a s i s wa h a r u s
menambah kemampuan dalam

elasa, 06 November 2018,
STIE Perbanas Surabaya
melakukan kunjungan untuk
melakukan monitoring hibah
pengabdian masyarakat batik
jumputan maupun ecoprint
“Galuh Surabayan”. Bertempat
di Jl. Kapasari IX DKA No. 46A
Surabaya, kegiatan ini digelar
oleh Tim Hibah Pengabdian
Masyarakat Program Kemitraan
Masyarakat (PKM).
Beberapa tim Hibah yang
melakukan kunjungan, Dr. Dra.
Ec. Rr. Iramani, M.Si., Dra
Lindiawati MM, Linda Purnama
Sari SE, MM, dan Dewi Ayu
Wulandari SE, MM menanyakan
bagaimana proses pembuatannya dan memberikan
saran untuk meningkatkan
kualitas dan daya saing serta
proses pemasaran dari batik
jumputan dan ecoprint di
Kapasari.
Sementara itu, pembuat
batik Jumputan maupun
ecoprint “Galuh Surabayan”
Heppy Kurnia Putri, S.Hum
mengatakan sangat berterima
kasih kepada STIE Perbanas
Surabaya karena sudah banyak
membantu usahanya. ”Bantuan
itu dimulai dari pelatihan,

website dan masalah keuangan
serta berharap akan ada
kerjasama lain untuk ke
depannya,” ungkapnya.
Dalam kunjungan tersebut,
telah hadir pula reviewer dari
direktorat pengabdian
masyarakat, Yusuf Rumbino.
Pihaknya mengatakan
kunjungan ini harus bisa
dimanfaatkan dengan baik oleh
kelompok mitra agar tetap terus
mengembangkan IPTEK yang
sudah diberikan oleh para
dosen pelaksana. Nantinya,
program ini tidak sekedar
menjadi pajangan, melainkan
untuk meningkatkan usaha.
“Pada dasarnya kegiatan
yang sudah dilakukan oleh
pelaksana atau dosen-dosen
STIE Perbanas Surabaya ini
sudah menunjukkan kontribusi
yang besar terhadap penerapan
IPTEK pada kelompokkelompok mitra, tetapi dari
penerapanya ini masih bersifat
mono tahun. Jadi, para dosen
perlu membuat lagi kegiatan
ya n g b ersifa t mu lt i t a hu n
sehingga nantinya dalam
pembinaan mitra ini bisa tuntas
sampai mitra itu benar-benar
m a n d i r i ,” p u n g k a s Yu s u f
Rumbino. (Fitri.r)

Foto: Dosen STIE Perbanas Surabaya menunjukkan hasil Batik Jumputan, Selasa 6/11/18
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RONA PROGRAM STUDI

Kuliah Umum
ISO 31000 Manajemen Risiko
untuk Korporasi

S

eorang fresh graduate atau lulusan baru biasanya belum memiliki pengalaman yang banyak. Pasalnya, mereka tidak aktif untuk
meng-update informasi terbaru terkait perkembangan kebijakan,
pengetahuan, hingga teknologi. Hal tersebut pun berdampak pada
minimnya keterserapan lulusan diterima dunia kerja karena kurang
bekal pengetahuan maupun keterampilan.
Menyikapi keadaan tersebut, Program Studi Magister Manajemen
dan Sarjana Manajemen STIE Perbanas Surabaya berkolaborasi untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa. Hal itu dilakukan dengan
cara menyelenggarakan Kuliah Umum maupun Kuliah Tamu yang
mendatangkan praktisi pendidikan yang kompeten dan
berpengalaman.
Pada Sabtu, 13 Oktober 2018, ratusan mahasiswa jurusan Manajemen STIE Perbanas Surabaya baik Strata 1 (S1) maupun Strata 2
(S2) mengikuti Kuliah Umum Manajemen Risiko bertema “ISO
31000 Manajemen Risiko untuk Korporasi”. Bertempat di Auditorium Kampus 1 Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya, kegiatan ini
lebih diprioritaskan untuk mahasiswa yang mengambil konsentrasi
Manajemen Perbankan.
Dalam kesempatan ini, pembicara yang dihadirkan adalah
seorang Head of ISO Consulting Service PT. Patra Badak Arun Solusi,
yakni Bapak Atantya H. Mulyanto, S.E., M.Si., Ph.D. Selain itu, turut
hadir pula Wakil Ketua Bidang Akademik, Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M., Ketua Program Studi Sarjana Manajemen, Dr. Muazaroh,
S.E., M.T., Sekretari Program Studi Magister Manajemen, Dr. Basuki
Rachmat, S.E., M.M., dan sejumlah dosen pengampu mata kuliah manajemen risiko di STIE Perbanas Surabaya.
Diketahui, ISO 31000: 2018 belum lama diterbitkan oleh Organisasi Standar Internasional pada bulan Februari 2018, lalu. Keberadaan ISO 31000: 2018 ini menggantikan ISO 31000:2009 Risk
Managament (Manajemen Risiko). Semula, ISO 31000:2009 berkaitan dengan Principles and Guidelines, sekarang ISO 31000:2018
berkaitan dengan guidelines (pedoman) saja. Tujuan adanya ISO
31000:2018 manajemen risiko ditekankan pada dua hal, yakni menciptakan dan melindungi nilai. Wujud dari tujuan tersebut meliputi:
(a) meningkatkan kinerja, (b) mendorong inovasi, dan (3)
mendukung pencapaian sasaran.
Pada materi ini, mahasiswa peserta kuliah umum diharapkan bisa memahami pentingnya ISO 31000 Manajemen Risiko dapat diterapkan pada korporasi. Dengan kata lain, ketika lulus nanti mahasiswa sudah mendapatkan pemahaman tentang ISO 31000: 2018
dari pemaparan pembicara tersebut. (Andy.r)

Foto: Head of ISO Consulting Service PT. Patra Badak Arun Solusi,
Atantya H. Mulyanto, S.E., M.Si., Ph.D., saat memberikan Kuliah Umum

ACTIVITY

Dosen Diploma 3 STIE Perbanas Surabaya, Anggraeni, S.E., M.M.,
menjadi moderator dalam acara International Sharia Economic
Festival (ISEF) 2018 di Grand City Surabaya, (11-15/12/18)
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Mahasiswa Dibekali Tips Jadi Investor Muda

B

erinvestasi di pasar modal
bukanlah hal yang asing
lagi bagi kalangan mahasiswa
bidang ekonomi. Bahkan, para
mahasiswa pun tampak
menggeliat mempelajari
strategi investasi yang efektif
dan e isien. Fenomena itu
membuat Program Studi
Sarjana Manajemen STIE
Perbanas Surabaya melalui Tim
Galeri Investasi menggelar
Seminar Nasional “Cerdas
Berinvestasi di Pasar Modal”,
pada Sabtu, 15 September 2018.
Bertempat di Auditorium
Kampus 1 STIE Perbanas
Surabaya, acara ini diikuti
mahasiswa green campus dan
s e j u m l a h m a h a s i s wa d a r i
berbagai kampus lain. Mereka
yang hadir ingin memperdalam
dan menemukan strategi yang
tepat dalam berinvestasi
sehingga meraih pro it yang
diharapkannya.
Pembimbing Galeri Investasi
STIE Perbanas Surabaya,
Achmad Saiful Ulum., S.AB.,
M.AB., mengatakan seminar
nasional ini bertujuan untuk
memperkenalkan kepada
mahasiswa mengenai pasar
modal serta memberikan tips
atau trik tentang cara
berinvestasi di pasar modal. Hal
ini dikarenakan masih banyak
m a h a s i swa ya n g m e m p e r -

GERAK MAHASISWA

Foto: Lina Rosita Tjiptowardojo saat memberikan materi kepada mahasiswa
peserta seminar nasional, Sabtu (15/09/2018)

timbangkan cara berinvestasi
yang baik. ”Maka dari itu, kami
mengundang pembicara dari
praktisi nasional. Jadi, momen
ini sangat luar biasa untuk kita
bisa manfaatkan,” paparnya.
Pembicara yang dihadirkan
adalah Ibu Lina Rosita
Tjiptowardojo (Branch Manager
MNC Sekuritas Surabaya) dan
Dyan Fajar Mahardika
(Executive Trainer Bursa Efek
Indonesia). Keduanya memberikan sejumlah materi,
meliputi Strategi berinvestasi di
pasar modal seperti Beli di
Pasar Perdana, Jual Begitu
Masuk di Pasar Sekunder,
S t ra te g i B e l i d a n S i m p a n ,
Strategi Berpindah, hingga
Strategi Mengurangi Kerugian
atau resiko saat berinvestasi.

Kemudian, sejumlah
mahasiswa peserta seminar
nasional yang aktif dan
beruntung mendapatkan
vo u c h e r o p e n i n g a c c o u n t .
Voucher senilai Rp 100.000,diberikan kepada 5 mahasiswa
oleh MNC Sekuritas. Diharapkan
voucher ini bisa bermanfaat
untuk memulai belajar
berinvestasi.
Sementara itu, Dr. Muazaroh,
S.E., M.T., selaku Ketua Program
Studi Sarjana Manajemen STIE
Perbanas Surabaya berharap
para mahasiswa nantinya bisa
menjadi investor muda. Beliau
pun mengajak Mahasiswa agar
memulai berinvestasi kecilkecilan sebagai bahan untuk
pembelajaran saat mata kuliah
M a n a j e m e m e n Po r t o fo l i o .
(Andy.r)

P

Foto: Alumni, Komang Nia Gama Pertiwi berbagi ilmu untuk adik tingkatnya
mahasiswa S1 Akuntansi saat Kuliah Tamu, Jumat, (19/10/2018)

Komang Nia Gama Pertiwi. Saat
ini, dirinya bekerja di PT HM
Sampoerna Tbk. dan menjabat
sebagai Control and Payment
Analyst. Alumni yang akrab
dipanggil Nia ini termasuk
mahasiswa yang sangat aktif
saat berkuliah di STIE Perbanas
Surabaya.
Kehadiran alumni Sarjana
Akuntansi memberikan kesan
tersendiri. Pasalnya, usai lulus
kuliah dirinya baru bisa berbagi
pengalaman dan sharing
pengetahuan untuk adik
tingkatnya. Bertepatan di waktu
libur cutinya, Nia memaparkan
manfaat SAP bagi perusahaan
besar. Termasuk perusahaan
tempatnya bekerja saat ini.
Wanita berhijab ini memberikan beragam materi-materi
tentang pemanfaatan software
SAP ERP. Adapun materi yang
disajikan mengenai ERP dan
SAP, jenis jenis ERP dalam
perusahaan kecil, menengah
d a n ke a t a s . P i h a k nya p u n

berharap, mahasiswa yang
hadir ini tidak sekadar membuat resume semata, melainkan
mereka harus tahu bagaimana
pentingnya system informasi
akuntansi yang dipelajari di
bangku kuliah. Nantinya akan
sangat berdampak pada dunia
pekerjaan.
“Selain menguasai pengetahuan tentang akuntansi,
kalian juga harus menambah
wawasan dalam bahasa, apalagi
jika kalian mau memasuki perusahaan yang global,” pesan
Nia kepada adik tingkat yang
ikut di perkuliahannya.
Kuliah tamu ini pun semakin
lengkap dengan adanya sesi
tanya jawab. Ternyata, banyak
mahasiswa yang tertarik untuk
bertanya mengenai dampak SAP
atau ERP dalam perusahaan.
Acara pun ditutup dengan pemberian hadiah bagi mahasiswa
yang aktif bertanya dan dilanjut
foto bersama pembicara dan
mahasiswa. (Andy r.)

Kampusku
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Diploma Perbanas Competition 2019

Siswa se-Jawa Timur Antusias Ikut Lomba MYOB dan Banking Operation
K

Pemanfaatan Software MySAP ERP
untuk Sistem Informasi

rogram studi (prodi)
Sarjana Akuntansi STIE
Perbanas Surabaya senantiasa
membekali mahasiswanya agar
menjadi lulusan yang kompeten
dan berdaya saing. Salah satu
caranya dengan menghadirkan
praktisi atau orang yang
kompeten di bidangnya untuk
memberikan materi
perkuliahan. Hal itu
direalisasikan dengan kegiatan
Kuliah Tamu dengan topik
“Dinamika Implementasi Sistem
Informasi dengan Pemanfaatan
Software MySAP ERP” pada
Jum’at, 19 Oktober 2018.
Bertempat di Hall B Kamus 2
STIE Perbanas Surabaya, kuliah
tamu ini diikuti oleh segenap
mahasiswa yang menempuh
mata kuliah SAP. Dalam kegiatan
kuliah tamu ini, mahasiswa juga
diwajibkan untuk meresume
materi yang disampaikan oleh
pemateri dan dikumpulkan
setelah perkuliahan tamu itu
selesai.
Salah satu dosen mata kuliah
Sistem Informasi Akuntansi
(SIA) 1, Nur’aini Rokhmania, SE.,
Ak., M.Ak., CA., mengatakan
kuliah tamu ini diadakan
dengan tujuan agar mahasiswa
bisa lebih mengenal wawasan
tentang SAP. “Mahasiswa juga
tidak akan tahu dalam teori saja
melainkan mahasiswa juga akan
tahu praktiknya juga,”terang
Nur’aini.
Sementara itu, narasumber
yang dihadirkan merupakan
seorang alumni STIE Perbanas
Surabaya bernama lengkap
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etertarikan siswa
SMA/SMK/MA sederajat
untuk berkompetisi
menginspirasi sekelompok
mahasiswa Diploma 3 Kampus
Bisnis dan Perbankan. Mereka
yang tergabung dalam
Himpunan Mahasiswa Diploma
3 (HMD) STIE Perbanas
Surabaya menggelar kompetisi
bertajuk Diploma Perbanas
Competition (DPC) pada Sabtu,
(19/1).
Bertempat di Kampus 2 Jl.
Wonorejo Utara 16 Rungkut,
Surabaya, kompetisi ini dibagi
menjadi dua macam, yakni
Lomba MYOB (software
Akuntansi) dan Banking
Operation Competition (BOC).
Sedikitnya 80 siswa lomba
MYOB dan 39 siswa lomba BOC
dari berbagai sekolah di Jawa
Timur tampak antusias
mengikuti lomba dari pagi
hingga sore hari.
Sekretaris Program Diploma
3, Rohmad Fuad Armansyah,
S.E., M.Si., mengatakan acara ini
rutin diselenggarakan setiap
tahun. Selain pengenalan dunia
kampus, kompetisi ini juga
dimanfaatkan untuk menjaring
dan menggali kompetensi siswa,
khususnya bidang Akuntansi
dan Perbankan. “Lomba ini
merupakan wadah bagi STIE

Foto: Sekretaris Program Diploma 3, Rohmad Fuad Armansyah, S.E., M.Si. (dua dari kanan) memberikan hadiah kepada
pemenang lomba, Sabtu, (19/01/2019)

Perbanas Surabaya serta
himpunan mahasiswa Diploma
untuk berbagi pengalaman
sekaligus mengenalkan kampus.
Bahkan, juga dijadikan media
sharing keilmuan untuk siswa
siswi SMA/SMK/MA,” paparnya.
Usai pembukaan, peserta
lomba langsung menuju lokasi
lomba yang sudah disiapkan.
Untuk lomba Akuntansi MYOB,
peserta lomba harus
menyelesaikan soal berkaitan
dengan studi kasus dan

penerapan ilmu Akuntansi
dengan menggunakan software
MYOB. Begitu pula peserta
lomba BOC, mereka
mengerjakan soal tentang
perbankan. Bedanya, peserta
lomba BOC harus melewati
babak Case Problem of Banking
dan Role Play serta Grooming
untuk meraih juara.
Sampai di babak akhir
kompetisi, segenap peserta pun
menunggu pengumuman
pemenang, baik kategori lomba

Akuntansi MYOB dan Banking
Operation. Untuk para
pemenang Lomba Akuntansi
MYOB, Juara I diraih oleh SMK
Negeri Mojoagung Jombang,
Juara II diraih oleh SMK Negeri
Pogalan, dan Juara III diraih oleh
SMK Negeri 1 Gresik. Sedangkan
Lomba Banking Operation,
Juara I disandang oleh SMK
Muhammadiyah 7 Gondanglegi
Malang, Juara II diterima SMK
Negeri 1 Jombang, dan Juara III
d i ra i h o l e h S M K N e g e r i 1

Bojonegoro.
Khoirun Nisak, siswa SMK
Muhammadiyah 7 Gondanglegi
Malang peraih Juara I Banking
Operation Competition,
mengaku perolehan ini seperti
sebuah keajaiban. Dirinya pun
mendapat kesan tersendiri dan
ada hal-hal menarik selama
proses lomba berlangsung.
” Pe r s i a p a n s aya s a n g a t
singkat berkat informasi dari
guru melalui WhatsApp.
Ke m u d i a n , s aya l a n g s u n g
berangkan dan belajar semalam
sebelum lomba. Dan,
Alhamdulillah bisa
mengerjakan semua dan semua
itu berkat doa orang tua, guru,
dan teman teman lainnya,”
kesannya.
Di samping kegiatan lomba,
segenap guru pendamping yang
hadir diberikan fasilitas untuk
mengikuti seminar tentang
Visualisasi Laporan Keuangan
dalam bentuk Ms. Excel. Semua
data keuangan dapat diolah
d e n g a n p ro g ra m t e r s e b u t
hingga akhirnya bisa
ditampilkan dalam bentuk
dashboard. Perlu diketahui,
semua kegiatan yang
terselenggara ini merupakan
salah satu rangkaian kegiatan
Dies Natalis ke-49 STIE
Perbanas Surabaya. (Andy,r)

Generasi Muda Tawarkan Solusi
Masalah Ekonomi Bangsa

K

esadaran generasi milineal
a k a n p e s a t n y a
perkembangan teknologi
berdampak pada kemajuan
bidang ekonomi. Kondisi ini pun
dimanfaatkan oleh sekelompok
mahasiswa STIE Perbanas
Surabaya untuk menjaring
gagasan maupun ide kreatif
yang dituangkan dalam sebuah
paper.
Te p a t h a r i S a b t u , 1 9
Desember 2019, Himpunan
Mahasiswa Jurusan Akuntansi
(HMJA) STIE Perbanas Surabaya
menggelar acara Accounting
Paper Competition (APC) 2019.
Bertempat di Auditorium
kampus 1, acara ini diikuti para
generasi muda ditingkat SMA
maupun perguruan tinggi seJawa Timur. Sedikitnya ada 60
tim yang antusias menuangkan
gagasannya untuk memajukan
perekonomian bangsa
indonesia.
Manajer HMJA STIE Perbanas
Surabaya, Rizal Efendi
menuturkan selain untuk
menyalurkan gagasan anak
muda, acara ini juga untuk
menjalin kerja sama antar
mahasiswa lintas perguruan
tinggi. ”Kompetisi akuntansi ini
pun mengusung konsep
berbeda dari tahun sebelumnya.
Dalu, hanya dari Perguruan
Tinggi saja, namun untuk tahun
ini, Accounting Paper
Competition (APC) juga diikuti

oleh siswa-siswi SMA/SMK,”
terangnya.
Lanjutnya, setiap peserta
harus melewati babak
penyisihan terlebih dahulu
sebelum masuk babak inal.
Tahap penyisian, setiap tim yang
terdiri dari 3 anggota
mengirimkan paper ke STIE
Perbanas Surabaya untuk di
review. Selanjutnya, paper yang
lolos babak inal harus
memenuhi syarat dan selaras
dengan tema ”Keberadaan
Teknologi Big Data menjadi
peluang dan tantangan bagi
profesi akuntansi”.
“Dari semua tim yang masuk,
dipiih 10 tim dari perguruan
tinggi dan 10 tim dari SMA/SMK
untuk masuk di babak inal.
Pada babak inal ini mereka
harus mempresentasikan
papernya masing-masing,”
tegasnya.
Semua peserta yang lolos
babak inal ini memperebutkan
Juara 1, 2, 3, dan 4. Perlu
d i ke t a h u i , u n t u k ka te g o r i
SMA/SMK bagi Juara I
menerima Piala dan Uang tunai
sebesar Rp 600.000,- . Juara II
mendapatkan Piala dan Uang
tunai sebesar Rp 400.000,-;
Juara III menerima Piala dan
Uang Tunai sebesar Rp
300.000,- ; dan Juara IV
mendapatkan Piala dan Uang
tunai sebesar Rp 200.000,-.
Sedangkan untuk tingkat

Pe rg u r u a n T i n g g i , J u a ra I
mendapat Piala dan Uang tunai
sebesar Rp 1.000.000,- . Juara II
mendapatkan Piala dan Uang
tunai sebesar Rp 700.000,-;
Juara III menerima Piala dan
Uang Tunai sebesar Rp
400.000,- ; dan Juara IV
mendapatkan Piala dan Uang
tunai sebesar Rp 300.000,-.
Salah satu peserta lomba dari
U n ive rs i t a s S u ra b aya , I s t i
Wa hy u n i n g s i h m e n ga ku
tertarik dengan kompetisi
tersebut. Menurutnya, lomba
yang diadakan ini sangat asyik
dan meriah. Meski baru pertama
kali diikutinya, timnya merasa
tertantang untuk berani
berbicara di depan umum untuk
menyampaikan sebuah
argumen maupun pendapat.
Berbekal paper berjudul
”Keputusan Strategis
berdasarkan Analisa Data dari
P e r s e p s i A k u n t a n s i ,” I s t i
bersama kedua temannya,
Evelin dan Devi merasa tidak
ada persiapan khusus, dan
hanya berbekal materi yang
dipelajarinya serta
berkonsultasi dengan dosennya
saat perkuliahan. ”Kami
berharap, ke depan referensi
yang dilombakan bisa
disampaikan dahulu. Selain itu,
kami perlu untuk pemantapan
slide sebelum ditampilkan
karena masih sedikit terdapat
kesalahan,” harapnya. (Andy.r)

Foto: Siswa peserta Lomba Voli saat bertanding, Sabtu, 8 Desember 2018 (Fiducia)

Siswa SMA/SMA/MA Sederajat
Ikuti Kompetisi Bola Voli

K

emeriahan terlihat pada
perlombaan Voli yang di
adakan oleh Unit Kegiatan
Mahasiswa (UKM) Bola Voli
Perbanas Surabaya pada hari
Sabtu kemarin (8/12).
Kegiatan yang diadakan di
s e t i a p t a h u n i n i
dilangsungkan selama 2 hari
(8 & 9 Desember) di lapangan
Kampus 1 STIE Perbanas
S u ra b aya j a l a n N g i n d e n
Semolo. Perlombaan ini di
khususkan bagi kalangan
internal, seperti: dosen,
mahasiswa/i, dan karyawan
STIE Perbanas Surabaya.
Untuk eksternal sendiri,
pihak UKM Bola Voli juga
m e m i l i k i P ro g ra m Ke r j a
(Proker) yang di sebut
Invitasi, dimana peserta
berasal dari kalangan
SMA/SMK Se-Gerbang
Kertasusila. Kegiatan Invitasi
tersebut di adakan antara
bulan April-Mei di tahun

depan. Menurut penuturan
Andre Setiawan Putra sebagai
Ke t u a Pe l a k s a n a j u m l a h
perserta tahun ini meningkat
dari tahun-tahun sebelumnya,
dimana ada 17 tim putra dan
12 tim putri yang mengikuti
perlombaan ini.
Masing-masing tim
tersebut memperebutkan
juara 1, 2 dan 3, dimana
panitia telah menyiapkan
hadiah juara 1 untuk tim putra
sebesar Rp. 400.000,- dan
untuk juara 1 tim putri Rp.
300.000.-.
K e n d a l a d a l a m
melaksanakan kegiatan ini
yaitu adanya miss
communication antar divisi,
sehingga terdapat kesalah
pahaman antara divisi. Dan
kendala yang lain yaitu waktu
pelaksanaan tidak sesuai
dengan jadwal yang telah
direncanakan, sehingga acara
tersebut selesai hingga larut
malam. (Fiducia)
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Inovasi Mahasiswa STIE Perbanas Surabaya

Sisik Ikan Bandeng
Aman untuk
Masker Wajah
B

elum lama ini, Menteri Riset
Teknologi dan Pendidikan
Tinggi Republik Indonesia, M.
Nasir mengimbau kepada
setiap perguruan tinggi untuk
mengedepankan inovasi.
Komponen inovasi pun menjadi
salah satu kriteria penilaian
suatu kampus memiliki mutu
dan kualitas unggulan. Tentu
keadaan tersebut menjadi

tantangan kampus,
khususnya STIE Perbanas
Surabaya dalam membekali
lulusannya lebih kompetitif dan
inovatif.
Tantangan itu pun akhirnya
dijawab oleh ketiga mahasiswa
Sarjana Manajemen STIE
Perbanas Surabaya. Mereka
yang dimaksud Nur Maghﬁrotul
Auliyah, Riska Friki Anggareni,
dan Yusi Ismawati, berhasil
menoreh prestasi dengan
meraih Juara III Business Plan
tingkat Nasional di Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri
Jember pada Jumat, 21
September 2018.
Salah satu mahasiswa Tim
Business Plan STIE Perbanas

Auliyah mengatakan
proposal bisnis yang dimajukan
dalam lomba berjudul "Milkﬁsh
Scales Mask" atau Masker dari
Ikan Bandeng. Auliyah
menegaskan, sisik Ikan
Bandeng bagus untuk kulit
wajah karena mengandung
kolagen. ”Proposal bisnis kami
berjudul "Milkﬁsh Scales Mask"
atau Masker dari sisik Ikan
Bandeng yang kaya akan
kandungan kolagen,” paparnya.
Lebih lanjut, Auliyah
bercerita ide bisnis ini bermula
dari rutinitas mengantarkan
ibunya ke salah satu pasar
daerah Lamongan. Dirinya
selalu mencium bau amis di
lingkungan pasar karena limbah
sisik Ikan Bandeng. Kemudian,
gadis berhijab ini berinisiatif
mencari manfaat yang terdapat
dalam limbah tersebut hingga
akhirnya ditemukan kandungan

”Saya cari tahu di google,
ternyata sisik Ikan Bandeng
banyak mengandung kolagen.
Dari sinilah saya terinspirasi
untuk membuat masker wajah
dari sisik Ikan Bandeng karena
kolagen sendiri berfungsi untuk
menghambat proses penuaan.
Jadi, bisa dipakai untuk semua
usia,” ceritanya.
Untuk memantapkan jumlah
kandungan sisik Ikan Bandeng,
ketiga mahasiswi ini melakukan
uji laboratorium. Akhirnya, sisik
Ikan Bandeng terbukti
mengandung kolagen
sebanyak 25,28 %. Berbekal
hasil tersebut, mereka
berkreasi membuat variasi
masker dengan berbagai
aroma, meliputi kayu manis,
cengkeh, jeruk nipis, dan daun
pandan. ”Jadi masyarakat
dapat memilih sesuai selera
masing-masing,” imbuhnya.
Bukan sekadar omongan

semata, Auliyah mencoba
masker Sisik Ikan Bandeng ini
digunakan sejumlah orang dan
hasilnya cukup memuaskan.
Pertama kali digunakan,
maskernya seperti tidak
menyatu dengan kulit wajah,
namun ketika kering berubah
agak keputihan. ”Pas mau
dibilas pakai air atau pakai air
tawar bisa dibuat scraf di wajah.
Soalnya, ada butiran-butiran
halus untuk menghilangkan
komedo terutama di daerah
sekitar hidung dan di bawah
mulut,” ungkapnya.
Dalam waktu dekat ini,
mereka berencana melakukan
perbaikan kemasan. Selain itu,
variasi aroma masker juga
ditambah dengan aroma kopi
dan coklat. ”Produk-produknya
kemarin sudah habis dibeli.
Jadi, ini kami mau siap-siap
untuk buat lagi,” pungkasnya.
(Eko.r)

Laboratorium Bank STIE Perbanas Surabaya

Foto: Guru SMK Negeri 10 Surabaya menyimak Materi Perbankan Konvensional oleh salah satu instruktur, 7-10/01/19

mengatakan ilmu dan materi
yang disampaikan saat
pelatihan sangat membantunya
ikut kompetisi. “Saya banyak
mendapatkan ilmu atau materi
dan dilengkapi dengan praktik
yang bisa didapatkan, seperti
ekspor, impor dan akun-akun
yang diberikan juga lebih detail,
serta alat-alat yang disediakan
di laboratorium sudah lengkap.
Nantinya, saya akan bagikan
dengan teman-teman yang tidak
mengikuti pelatihan ini dan

belum mendapatkan materi
ataupun praktiknya saat di
sekolah,” ungkapnya.
Sementara, salah satu
instruktur Chitra Laksmi
Rithmaya, SE., MM memaparkan
materi tentang regulasi di dunia
perbankan. Materi yang
diberikan ini sangat penting
bagi pengajar untuk mengupdate lebih dalam ilmu
regulasi tentang perbankan.
Selain pentingnya belajar dalam
praktik sebuah laboratorium,

abtu, 27 Oktober 2018,
P r o g r a m
Studi (Prodi) Magister Manaj e m e n , m e nye l e n g ga ra ka n
K u l i a h Ta m u M a n a j e m e n
Pemasaran dengan topik
Segmentasi Pasar. Bertempat di
Ruang Seminar Kampus 1 STIE
Perbanas Surabaya, perkuliahan
ini diikuti sedikitnya 26
mahasiswa magister
manajemen dari angkatan XXIV.
Kuliah tamu ini bertujuan
untuk memberikan pemahaman
yang mendalam kepada
mahasiswa tentang pentingnya
segmentasi pasar. Sejauh ini
tuntutan bagi mahasiswa yang
harus lebih banyak praktek dan
lebih banyak dibekali
pengalaman di bidang market.
Hal tersebut diwujudkan
dengan penyusunan strategi
marketing berdasarkan teori
yang sudah dipelajari .
Pada perkuliahan tersebut,
pemateri yang dihadirkan
adalah General Manager Sales &
Marketing PT. Total Access

RONA PROGRAM STUDI

Kuliah Tamu

Perkembangan Profesi Akuntan Publik

para guru juga dikenalkan
bahwa di dalam dunia
perkuliahan khususnya di STIE
Pe r b a n a s S u ra b aya s u d a h
diwajibkan bagi mahasiswa
Diploma 3 untuk mengikuti
ujian serti ikasi baik untuk
Te l l e r m a u p u n C u s t o m e r
Service. “Jadi, ketika perbankan
mulai banyak menggunakan
tenaga IT dan tidak lagi di
butuhkan sumber daya manusia
(SDM), tetapi STIE Perbanas
Surabaya tetap berjuang bagi

lulusannya agar tetap
berkompeten di bidang
p e rb a n ka n s e c a ra m a n u a l
maupun secara sistem,” terang
Chitra Laksmi Rithmaya.
Selain membahas mengenai
materi diskusi secara sistem,
para guru dari SMK Negeri 10
Surabaya juga diajak untuk
melihat dan mengetahui proses
serta alur dalam pengoperasian
yang ada di laboratorium bank
STIE Perbanas Surabaya.
Mereka ikut serta dalam
simulasi sehingga para guru dan
siswa tersebut mudah
menerima materi pelatihan ini.
Pasalnya, laboratorium STIE
Perbanas Surabaya juga sudah
disesuaikan dengan standar
yang ada di perbankan.
Guru SMK Negeri 10
Surabaya sekaligus peserta
pelatihan, Siti Al iyah Hartati,
M.Pd mengatakan pelatihan ini
sangat penting bagi guru SMK
khususnya jurusan keuangan
dan perbankan “Kami sangat
membutuhkan pelatihan
semacam ini, yang bisa
memperluas ilmu kami
mengenai perbankan. Maka dari
itu, kami mengucapkan banyak
terim a ka sih kep a da STI E
Perbanas Surabaya yang sudah
menyelenggarakan, menjamu
dan menyambut kami dengan
sangat baik,” pungkasnya.

Menurutnya, segmentasi pasar
sendiri adalah membagi pasar
menjadi satu kelompok yang
homogen.
Dalam mempelajari

P

rofesi Akuntan Publik
memang tidak diketahui
oleh semua orang. Terlebih bagi
masyarakat umum yang tidak
mengenal ilmu Akuntansi. Bagi
mahasiswa baru jurusan
Akuntansi pun belum mengenal
secara menyeluruh tentang
profesi akuntan publik. Untuk
memberikan pemahaman
tersebut, Program Studi (Prodi)
Sarjana Akuntansi STIE
Perbanas Surabaya
mengadakan kegiatan Kuliah
Tamu tentang Profesi Akuntan
Publik.
Bertempat di Hall B Kampus
2 Jalan Wonorejo Utara 16
Rungkut Surabaya pada Jumat, 9
November 2018, acara ini
dikhususkan bagi mahasiswa
Sarjana Akuntansi. Bahkan,
mereka yang ikut dalam
perkuliahan ini didominasi oleh
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Segmentasi Pasar, mahasiswa
peserta kuliah tamu juga perlu
mengetahui keuntungan
terbesar bagi perusahaan.
Misalnya mereka perlu
mahasiswa yang mengambil
mata kuliah pengauditan.
Dengan mengusung topik
Perkembangan Profesi Akuntan
Publik dan Program CPA of
Indonesia. Peserta kuliah tamu
menyimak penjelasan dari
narasumber yang dihadirkan
dari praktisi. Pemateri yang
didatang adalah Pimpinan KAP
dan Patner (KAP Bantaran dan
Lismawati), Dra. Lea Buntaran,
Ak., CA., CPA.
Saat perkuliahan
berlangsung, pihaknya
mengatakan dunia akuntansi
mengalami perkembangan yang
sangat pesat. Untuk itu, dirinya
mengajak para mahasiswa
akuntansi agar senantiasa
mengikuti perkembangan
akuntansi terbaru dan
mengadopsi standar-standar
akuntansi yang berstandar

internasional.
“Sekarang dunia itu tidak lagi
ada batasannya. Negara kita
semua sekarang menjadi
penduduk global sehingga
standar itu sekarang sama
semua jadi kalian harus
mengikuti,” paparnya kepada
mahasiswa peserta kuliah tamu.
Lebih lanjut, Lea Buntaran
juga menyampaikan sejumlah
m a t e r i t e n t a n g E R P, P G S I
masyarakat Ekonomi ASEAN,
Akuntan Publik, serti ikasi CPA,
serta sejumlah program CPA
yang bisa diikuti oleh
mahasiswa. Pihaknya berpesan
kepada mahasiswa agar selalu
belajar dengan sungguhsungguh agar tercapai
keinginan yang diharapkan.
Kuliah tamu ini pun diakhiri
dengan penyerahan
cinderamata. (Andy.r)

Foto: Achmad Dhori i, S.Sos., M.M., (depan, lima dari dari kiri) berfoto bersama dengan peserta kuliah tamu

Indonesia, Achmad Dhori i,
S.Sos., M.M. Dirinya menjelaskan
ada dua kategori perusahaan
membagi strategi marketing
berdasarkan segmentasi.

Kampusku

mengetahui peta market
perusahaannya. Dengan
kompetensi tersebut,
perusahaan bisa menghitung
sumber daya berapa yang akan
disiapkan untuk biaya
mengedukasi market
segmentasi, termasuk bisa
menerjemahkan keinganan
para konsumen.
Lebih lanjut, Achmad Dhori i
menegaskan bagi perusahaan
yang tidak menerapkan sistem
segmentasi pasar tetapi
memiliki omzet yang signi ikan,
termasuk perusahaan seperti
monopoli. Selain perusahaan
monopoli, idealnya tidak ada
yang tidak menerapkan
s e g m e n t a s i p a s a r. P a d a
prinsipnya, tidak ada satu pun
produk yang bisa melayani
semua pasar, sehingga hal itu
perlu dibagi. Pasar pun juga
harus dibagi dasar penyusunan
strategi marketingnya. “Kalau
ada perusahaan yang tidak
menerapkan (segmentasi
pasar,-red) tapi tetap bisa
berjualan itu adalah sebuah

Kuliah Tamu Magister Manajemen Segmentasi Pasar

Foto: Dra. Lea Buntaran, Ak., CA., CPA. menjelaskan profesi akuntan publik

Pelatihan Transaksi Bank Konvensional Guru SMK Negeri 10 Surabaya
L

aboratorium Operasional
Bank STIE Perbanas
Surabaya memberikan
pelatihan kepada sejumlah guru
S M K N e g e r i 1 0 S u ra b aya .
Bertempat di Kampus 1 Jl.
Nginden Semolo 34-36
Surabaya, para guru dan siswa
tersebut menerima materi
tentang transaksi bank
konvensional, baik teori
maupun praktik. Pelatihan ini
pun berlangsung mulai dari
Senin-Jumat, 7-10 Januari 2019
dengan konsep sharing dan
diskusi kepada segenap
instruktur.
Diskusi yang dihadirkan ini
b e r k a i t a n d e n g a n
perkembangan ilmu perbankan,
dimana banyak materi serta
praktik yang membantu serta
menambah pengetahuan proses
pembelajaran di sekolah
sehingga para guru dan siswa ini
dapat mendalami materi dan
dilengkapi dengan praktik.
Pelatihan ini tidak hanya diikuti
oleh guru saja, namun terdapat
satu siswa dari SMK Negeri 10
yang juga mengikuti pelatihan
ini dikarenakan siswa tersebut
akan mengikuti lomba LKS
tingkat provinsi mengenai ilmu
perbankan.
Rifaatul Mahmudah, siswa
SMK Negeri 10 Surabaya
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Kuliah Tamu Manajemen Strategik Mahasiswa MM

M

anajemen Strategik
diperlukan oleh suatu
perusahaan atau organisasi
untuk mencapai tujuan yang
diharapkan. Pasalnya,
manajemen harus diterapkan
dalam rangka menentukan
masa depan sesuai target yang
ditetapkan. Sejauh ini,
manajemen stratejik berkaitan
erat dalam banyak keputusan
yang dibuat oleh top level
manajer.
Untuk membekali
kompetensi lulusan menjadi
seorang manajer profesional,
Program Studi Magister
Manajemen STIE Perbanas
Surabaya menggelar Kuliah
Tamu Manajemen Strategik
pada Sabtu, 13 Oktober 2018.
Bertempat di Ruang B208,
perkuliahan ini diikuti belasan
mahasiswa Strata 2 (S2) dari
angkatan XXII. Pada kesempatan ini, pemateri yang
dihadirkan seorang General
Manager PrimeBizHotel
S u r a b a y a , D r. D r s . Yu s a k
Anshori, M.M.
Saat kuliah berlangsung,
pemateri menjelaskan
pentingnya manajemen

strategik dalam perusahaan
atau organisasi. Menurutnya,
strategi adalah sinkronisasi
tujuan dan sumber daya. Beliau
pun memamparkan beberapa
istilah dalam manajemen
strategis, di antaranya: Michael
P o r t e r, A n a l i s i s S W O T,
Keunggulan kompetitif yang
berkelanjutan, Lima Pasukan
Porter, Visi Misi, Pesaing,
Diferensiasi, Kepemimpinan
Biaya, dan Menetapkan tujuan.
Lebih lanjut, Dr. Drs. Yusak
Anshori, M.M., memperkenalkan model dasar dalam
manajemen Strategis. Adapun
m o d e l d a s a r ya n g d i s a m p a i k a n nya , m e l i p u t i : ( 1 )
L i n gku n ga n S c a n n i n g ; ( 2 )
Perumusan Strategi; (3)
Pelaksanaan Strategi; dan (4)
Evaluasi dan Kontrol Strategi.
Selain itu, Formulasi Strategi
yang perlu diperhatikan, antara
lain: Visi Misi; Tujuan; Strategi;
dan Kebijakan.
Khusnul A'yun Maisyaroh,
salah satu mahasiswi Magister
Manajemen yang mengikuti
K u l i a h Ta m u M a n a j e m e n
Strategik ini mengaku kuliah
tamu ini sangat perlu karena

Foto: Dr. Drs. Yusak Anshori, M.M., (duduk di kursi tengah) foto bersama dengan peserta kuliah tamu

mahasiswa bisa tahu penerapan
teori pada praktik bisnis yang
nya t a . ” Ke g i a t a n i n i l e b i h
menyeimbangkan antara teori
dengan penerapan di dunia
bisnis secara nyata, salah
satunya ya dengan mengadakan
kuliah tamu semacam ini,” papar
Khusnul.

Mahasiswi angkatan XXII ini
mendapatkan pengetahuan
tambahan tentang mendirikan
bisnis yang sesuai dengan
keadaan. Setelah kuliah
tersebut, dirinya sudah mulai
memikirkan produknya
dibanding produk sejenis dari
pihak lain. ”Yang pertama yang

harus dipikirkan dalam
mendirikan bisnis adalah apa
yang membedakan produk kita
dari produk sejenis lain. Jadi,
kita bisa tahu apa keunggulan
produk kita yang tidak dimiliki
oleh pesaing,” kesan mahasiswi
konsentrasi Manajemen
Keuangan itu. (Andy/Eko.r)
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Komang Nia Gama Pertiwi, S.E., (Control and Payment Analyst PT. HM Sampoerna, Tbk)

Paham SAP, Modal Lulusan Mudah Terserap Dunia Kerja

P

engalaman pernah kuliah di
STIE Perbanas Surabaya
menjadikan sosok wanita yang
satu ini sadar akan pentingnya
menguasai salah satu software
olah data. Meski semasa kuliah
tidak terlalu mahir, namun
selama bekerja dirinya harus
berjibaku dengan software
bernama SAP (System
Application and Product in Data
Processing). Wanita bernama
lengkap Komang Nia Gama
Pertiwi, S.Ak., saat ini berposisi
sebagai Control and Payment

Analyst di PT. HM Sampoerna,
Tbk.
Dihubungi beberapa waktu
yang lalu, Nia mengaku materi
perkuliahan tentang SAP sangat
membantunya dalam
m e nye l e s a i ka n p e ke r j a a n .
Ke t i k a m e l a k u k a n p r o s e s
interview, gadis berhijab ini
pernah ditanya tentang SAP dan
ia pun pernah mempelajari.
”Saat interview ditanyakan
tentang SAP, add list saya tahu
sedikit. Dari salah satu faktor itu
saya bisa lolos,” akunya.
Lebih lanjut dirinya
bercerita, penguasaan materi
SAP ini bagi lulusan akuntansi
bisa dijadikan modal dan
pembeda bagi lulusan lain
mengingat hampir semua
perusahaan besar yang sudah go
public memanfaatkan software
tersebut. Bahkan, siapapun
yang sudah mahir dalam
mengoperasikan SAP ini,

banyak perusahaan besar akan
mencari orang tersebut.
”Memang masih banyak yang
harus dipelajari SAP, karena
lingkungan pekerjaan di
Akuntansi amat banyak
termasuk persaingannya juga
b a nya k . J a d i l u l u s a n ST I E
Perbanas Surabaya harus punya
passion untuk memiliki
perkembangan SAP,” ceritanya.
Lulusan Sarjana Akuntansi
STIE Perbanas Surabaya ini pun
pernah bertanya dengan
rekannya, bahwa tidak semua
kampus memberikan materi
SAP di perkuliahan.
Menurutnya, keadaan tersebut
menjadikan kampus STIE
Perbanas Surabaya bernilai
lebih dibandingkan kampus lain
yang memiliki jurusan serupa.
Di samping itu, kepada adik
tingkat di kampusnya, Nia
berpesan agar mereka
menekuni setiap materi

perkuliahan yang diberikan
dosen. Semasa kuliah memang
hal tersebut dianggap belum
ada manfaat yang diterima
langsung, tetapi nantinya akan
terasa ketika sudah berkerja.
Selain itu, Nia mengajak
m a h a s i swa ya n g m a s i h d i
bangku kuliah agar aktif
beroganisasi. Pasalnya, melalui
keorganisasian mahasiswa
dilatih untuk meningkatkan
softskill. Nia menegaskan poin
plus kegiatan organisasi
mahasiswa adalah untuk
meningkatkan softskill. ”Point
plus ikut UKM (Unit Kegiatan
Mahasiswa,-red) guna
meningkatkan softskill. Seperti
misalnya berani speak up,
tanggung jawab, independen,
dan lainnya,” tuturnya.
Perempuan yang juga aktif di
UKM Paduan Suara ini
menyatakaan rutinitas kegiatan
organisasi kemahasiswaaan

maupun deadline tugas kuliah
b i s a m e m b u a t m a h a s i s wa
terasah dan taguh. Walaupun
kondisinya beda dibandingkan
dunia kerja, setidaknya mereka
terlatih untuk memiliki
tanggung jawab. ”Saat kerja
nanti bisa punya gold kerja,”
katanya.
Sebelum mengakhiri
perbincangan, Nia berpesan
kepada mahasiswa STIE
Perbanas Surabaya agar
memanfaatkan waktu
p e r ku l i a h a n d e n g a n b a i k .
Sementara bagi calon lulusan
yang baru pertama memasuki
dunia kerja, dirinya
menyarankan agar tidak pilihpilih pekerjaan. Meski berada di
perusahaan kecil, namun bisa
survive maka lama kelamaan
juga akan bisa meningkat jadi
m a n a g e r a t a u s u p e r v i s o r.
(Eko.r)

Elly Herawati, S.E. (Service Manager PT. CIMB Niaga, Tbk)

Integrity dan Beradaptasi Cepat Jadi Tuntutan Kerja di Perbankan

L

u l u s a n S T I E Pe r b a n a s
Surabaya mayoritas masih
meminati dunia perbankan.
Berdasarkan tracer study oleh
Perbanas Career Centre (PCC),
setidaknya ada 42% lulusan
STIE Perbanas Surabaya bekerja
di perbankan. Untuk diterima
kerja di perbankan pun
membutuhkan kerja keras yang
luar biasa. Seperti yang dialami
oleh sosok perempuan bernama
lengkap Elly Herawati, S.E.
mencapai posisi sebagai Service
Manager di PT. CIMB Niaga, Tbk.
Wanita yang akrab dipanggil

Elly bercerita, untuk bekerja di
dunia perbankan dituntut
memiliki integritas dan cepat
beradaptasi. Bank merupakan
tempat menyimpan uang dan
bisnis di bidang jasa. Integritas
harus dimiliki setiap pegawai
bank agar nasabah tumbuh trust
terhadap bank tersebut. ”Jadi,
hal terpenting adalah integrity
ketika bekerja di perbankan,”
paparnya.
Lebih lanjut, dirinya
menegaskan dalam rutinitas
bekerja di perbankan jangan
sampai ada celah integrity.
Pasalnya, saat integrity ini
kurang maka berdampak
kepada kepercayaan nasabah
yang ikut kurang pula. Selama
ini, Elly menyarankan kepada
setiap fresh graduate agar tetap
menunjukkan integritas yang
tinggi sebagai salah satu
komponen untuk berprofesi di

perbankan.
Di samping itu, cepat
beradaptasi juga sangat
diperlukan ketika di zaman
serba digital. Elly pun
b e r p a n d a n g a n , p e ra t u ra n
perbankan senantiasa berubah
dan terus diselaraskan dengan
perkembangan pasar. Oleh
karena itu, pegawainya pun
harus tetap mengikuti dan tidak
tertinggal.
”Kita harus merubah pemikiran sesuai zaman yang global.
Kita tidak boleh diam, mau tidak
mau kita harus mau berubah
sehingga bisa beradaptasi
dengan cepat,” tegasnya.
Berbicara tentang
mahasiswa STIE Perbanas
Surabaya, lulusan Sarjana
Akuntansi ini menilai mereka
lebih pintar dan cakap terhadap
teknologi karena sekarang
semua serba gampang mudah

ditemui. Bahkan, mereka sudah
tahu tentang ilmu di perbankan,
namun hanya saja mereka
belum pernah merealisasikan
dalam bentuk praktik. ”Temanteman mahasiswa sebenarnya
sudah tahu, cuma mereka belum
t a h u p r a k t i k n y a s a j a ,”
tambahnya.
Keadaan tersebut memang
pernah dialaminya saat pertama
kali kerja di perbankan. Semula,
Elly pun pernah menduduki
sebagai Customer Service &
Teller dari tahun 2007 hingga
2015. Kemudian, dipromosikan
sebagai Head Teller di tahun
2015-2016. Dan, akhirnya
menduduki Service Manager
sejak tahun 2016.
Berbagai pengalaman itu,
semuanya tidak terlepas dari
kuliah yang dijalaninya dahulu.
M e s k i s e m u a o p e ra s i o n a l
perbankan menggunakan

sistem, namun menurut Elly
semua itu butuh pemahaman
dasar ketika melakukan
operasional. ”Misalnya ketika
melakukan posting jurnal, kita
tidak asal posting dan tidak
salah posting karena punya
basic jurnal. Jadi, kita tidak
s e m a c a m r o b o t s i s t e m ,”
jelasnya.
Sebelum mengakhiri
perbincangan dengan tim
redaksi Kampusku, Elly pun
memberikan tips agar tetap
e ks i s ke r j a d i p e rb a n ka n .
Khususnya di bidang Customer
Service, dirinya menyarankan
agar fresh graduate memiliki
attitude bagus, penampilan
yang menarik, dan knowledge.
”Ketiga komponen tersebut bisa
menjadi dasar lulusan baru agar
s i a p b e ke r j a d i C u s t o m e r
S e r v i c e Pe r b a n k a n ,”
pungkasnya. (Eko.r)
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PRESTASI MAHASISWA

ari Kunjung Perpustakaan
yang diperingati
setiap tanggal 14 September,
Perpustakaan STIE Perbanas
Surabaya bagi-bagi Voucher
kepada pengunjungnya atau
dalam perpustakaan disebut
pemustaka. Acara tahunan ini
untuk menarik minat
mahasiswa dan meningkatkan
jumlah kunjung para
pemustaka. Program tersebut
didukung dengan jam
perpustakaan pun dibuka pukul
08.00-19.30 WIB, sehingga
membuat pemustaka lebih
leluasa untuk berada di
perpustakaan.
Menurut pustakawan STIE
Perbanas Surabaya, Dyana
Purwandini, S.IP., kegiatan
perpustakaan harus bersifat
kreatif dan rekreatif. Semula
perpustakaan yang dipandang
tempat yang jenuh dan

membosankan, dirinya ingin
mengubah image itu dengan
beragam kegiatan. Seperti yang
dilakukan pada Peringatan Hari
Kunjung Perpustakaan banyak
kegiatan yang diadakan,
meliputi: Lomba Desain Logo
Perpustakaan; Pameran Buku;
Pelatihan Metode Penelusuran
Informasi Ilmiah (MPII); Nonton
Bareng (Nobar) Film, hingga
bagi-bagi Voucher.
”Peringatan Hari Kunjung ini
bertujuan untuk meningkatkan
jumlah pemustaka datang ke
Perpustakaan. Kami memasang
target jumlah pengunjung
setiap hari lebih dari 300 orang,”
terangnya.
Lebih lanjut , pihaknya
menambahkan acara ini
m e m a n g b e rd a m p a k p a d a
kuantitas pemustaka yang
datang. ”Kemarin, kita buka
08.00-19.30 WIB ada sekitar

300-an pengunjung. Hari ini,
sampai jam 11.00 siang saja
sudah ada 250-an pengunjung.
Jadi, peringatan hari kunjung ini
dapat dikatakan berdampak
dalam mendongkrak jumlah
pengunjung,” tambah Dyana.
Voucher yang diberikan ini
diwujudkan berupa kupon yang
disebarkan di setiap sudut
perpustakaan kampus 1
maupun kampus 2. Setidaknya
ada 36 kupon yang disebarkan
untuk ditemukan oleh para
pengunjung. Lantas, mereka
yang menemukan kupon
nantinya ditukarkan
dengan hadiah menarik yang
sudah disediakan oleh
pustakawan. Hadiah
menarik yang disediakan pun
beraneka macam, di antaranya:
Voucher pembelian buku, lose
leaf, paket spidol warna,
blocknote, pulpen, dan lain

Kuasai Topik Ekonomi Terkini,
Mahasiswa STIE Perbanas Raih Juara

K

e t i g a M a h a s i s wa ST I E
Perbanas Surabaya berhasil
mengharumkan nama
almamaternya di tingkat
nasional. Mereka adalah Stefelix
Dova, Roselina Yunarti Pano
Tiba, dan Inggar Wilujeng.
Mahasiswa Sarjana Manajemen
ini berhasil meraih Juara II
L o m b a D e b a t ya n g
diselenggarakan oleh Fakultas
Ekonomi Universitas Negeri
J e m b e r. P e n y e r a h a n
penghargaan ini berlangsung
pada Awarding Night, Jumat, 21
September 2018.
Stefelix Dova salah satu
anggota tim peraih Juara II
bercerita perlombaan
berlangsung selama tiga hari.
Hari pertama dilakukan
kegiatan technical meeting dan
dilanjutkan hari kedua babak
penyisihan. Di hari ketiga
mereka masuk di babak inal.
”Saat penyisihan kami langsung
dihadapkan dengan tim dari
STIE Perbanas Surabaya. Karena
kampus kami mengirimkan dua
tim Lomba Debat,” papar Dova.
L e b i h l a n j u t , D o va d a n
temannya merasa tidak percaya
kalau bisa membawa pulang
piala. Namun, dukungan dari
segenap Himpunan Mahasiswa
Jurusan Manajemen (HMJM)
membuat mereka semakin

percaya diri. ”Yang membuat
kami masuk inal adalah
penguasaan terhadap topiktopik ekonomi terkini, data yang
kuat, public speaking, dan
teknik yang kuat dan tentunya
doa,” kesannya.
Sebelumnya, tim yang bisa
ikut dalam lomba debat harus
mengirimkan essay terlebih
dahulu. Mereka mengirimkan
Essay berjudul "Globalisasi dan
Eksistensi Batik" dan terpilih 14
tim yang masuk babak
penyisihan dalam debat. Semua
tim yang bertanding melakukan
debat bertema "Reviving Glocal
Products to Challenge Digital
Distuption".
Mahasiswa Sarjana
Manajemen ini berharap
pihaknya akan mempersiapkan
berbagai lomba yang akan
datang. Dova yang menjadi
bagian dari HMJM, telah
menyiapkan program kerja
dengan menyiapkan tim lomba
lagi untuk berangkat mulai dari
bussines case, debat dan
bussines plan. ”Saya berharap
semakin dapat berkontribusi
banyak untuk STIE Perbanas
Surabaya dan mengharumkan
nama almamater di kancah
n a s i o n a l m a u p u n
i n t e r n a s i o n a l ,” h a r a p nya .
(Eko.r)

Satu-Satunya Sekolah Tinggi,
Mahasiswa STIE Perbanas Raih Juara II MACC

M

ahasiswa Sarjana
Akuntansi STIE Perbanas
S u ra b aya ke m b a l i
mengharumkan nama
almamaternya. Kali ini, ketiga
mahasiswa, Robih Salam
Rahmatullah, Rizal Efendi, dan
Tri Kunia berhasil meraih Juara
II Maksi Accounting
Competition (MACC) 2018 yang
diadakan oleh Himpunan
Mahasiswa Magister Akuntansi
Universitas Gadjah Mada (UGM)
Yo g y a k a r t a , J u m a t , 2 8
September 2018. STIE Perbanas
Surabaya menjadi satu-satunya
Sekolah Tinggi di Indonesia
yang masuk 10 besar dan
berkompetisi di babak inal
Salah satu mahasiswa
anggota tim lomba STIE
Perbanas, Robih Salam
Rahmatullah mengaku sangat
berkesan dengan lomba
tersebut karena soal-soalnya
sangat berbobot,. Uniknya,
selama lomba yang diikutinya
baru kali ini sesi debat sampai
dua kali, yakni di babak semi
inal dan babak inal. ”Hal
uniknya, baru kali inisaya debat
sampai 2 kali. Di babak semi inal
4 besar debat dan babak inal
saya debat juga,” cerita Robih
usai terima penghargaan.
Lebih lanjut, Robih merasa
mosi babak inal yang
didapatkan oleh timnya kurang

menguntungkan. Namun, saat
babak semi inal melawan tim
dan Universitas Negeri
Yogyakarta, pihaknya sangat
mengua sinya tent a ng SAK
EMKM. ” Nah di babak inal itu
lawan UGM. Sebenernya tim
saya bisa tapi karena faktanya
lebih berpihak kepada tim UGM,
dan tim saya menjelaskan
b e b e r a p a t e o r i . Ta p i j u r i
mungkin memiliki penilaian
sendiri. Saat inal lawan UGM,
temanya tentang Green
Accounting dan saya di pihak
kontranya,” imbuhnya.
Ditanya untuk rencana ke
depan, dirinya ingin berfokus
pada kegiatan lomba-lomba
lainya. Selain itu, Robih tengah
menyiapkan untuk kuliah di luar
negeri melalui beasiswa dari
Lembaga Pengelola Dana
Pe n d i d i ka n ( L P D P ) . Pe r l u
diketahui, para juara lomba
MACC 2018 ini pun
berkesempatan meraih
Beasiswa Pendidikan Magister
Akuntansi di UGM sebesar 40%.
”Beasiswanya ini buat
cadangan. Jadi, rencana saya
pengen kuliah di luar negeri
lewat LPDP. Kalau nanti bukan
rejekinya kuliah di luar negeri,
mungkin kuliah di UGM akan
menjadi alternatif,” pungkasnya.
Hal serupa pun diungkapkan
oleh Rizal Efendi. Manajer

Usai Juara 1 Lomba Teller,
Dewi Bertekad Kembali Banggakan Kampusnya

M

Foto: Dio Eka P. berikan voucher hadiah kepada mahasiswa yang menang. (14/09/18)

sebagainya.
Salah satu pengunjung yang
beruntung, Sha irah Syafaatin
mengaku senang bisa
mendapatkan kupon. Dirinya
mendapatkan kupon Nomor 17
dan ditukarkan dengan sepaket
Lose Leaf. Selama ini, dirinya
belum pernah menemui
perpustakaan yang bagi-bagi

voucher untuk pengunjung.
”Perasaannya happy bisa
mendapatkan voucher ini.
Sebelumnya saya belum pernah
menemui acara semacam ini di
perpustakaan lain. Jadi, acara ini
semakin membuat saya
bersemangat berkunjung ke
perpustakaan STIE Perbanas
Surabaya,” kesannya. (Eko.r)
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ahasiswa STIE Perbanas
Surabaya tidak pernah
berhenti untuk meraih
prestasi. Setelah mahasiswa
Sarjana Akuntansi maupun
Manajemen berhasil sabet
juara, kini giliran mahasiswa
Program Diploma 3
Perbankan & Keuangan. Tepat
pada Sabtu, 20 Oktober 2018
mahasiswi bernama lengkap
Dewi Fardilasani berhasil
mendapatkan Juara I Lomba
Teller dalam acara "Banking
a n d F i n a n c e We e k " d i
Universitas Islam Indonesia
(UII) Yogyakarta.
Ditemui usai meraih juara,
Dewi menceritakan

pengalamannya selama lomba
berlangsung. Awalnya, gadis
berhijab ini mengaku sedikit
takut karena lawan-lawannya
berasal dari universitas negeri
dan ternama, seperti
Universitas Ind onesia,
Universitas Negeri Jember,
Universitas Kristen Indonesia,
UII Yogyakarta, dan lainya.
Lebih lanjut,mahasiswi
angkatan 2017 ini harus
melewati beberapa babak
untuk menembus inal dan
meraih juara. Di babak
penyisihan, semua peserta
harus mengikuti tes tertulis.
Kemudian untuk semi inal
dan inal, peserta yang lolos

harus melewati roleplay.
Dewi menambahkan,
selama proses penyisihan
berlangsung, materi yang
diajarkan selama di STIE
Perbanas Surabaya digunakan
saat perlombaan. Dirinya pun
merasa memiliki persiapan
yang lebih matang untuk
melibas semua tantangan
tersebut.
”Materinya keluar semua,
apa lagi di Diploma 3 nya.
Cuma materi LOB (Lab
Operasional Bank,-red) emang
belum sayaa dapet karena
masih semester 3. Tapi berkat
dampingan Bu Chitra dan
langsung diajarkan di LOB

kampus 1 makanya bias.
Karena semua sudah dikasih
tahu gambarannya sama Bu
Chitra,” jelasnya.
Usai juara, Dewi pun
berharap untuk mendapat
kesempatan lagi dalam
b e r k o m p e t i s i . P a s a l n ya ,
dirinya ingin membanggakan
program studinya maupun
ST I E Pe r b a n a s S u ra b aya
dengan berbagai lomba yang
akan diikuti. ”Berharapnya sih
dikasih kesempatan lagi buat
kompetisi lagi untuk
membanggakan prodi
diploma dan perbanas apapun
lombanya,” harap alumni SMA
Muhammdiyah 2 Sidoarjo itu.
(Eko.r)

Himpunan Mahasiswa Jurusan
A k u n t a n s i S T I E Pe r b a n a s
Surabaya periode 2018-2018 ini
juga merasa tidak menyangka
bisa meraih Juara II karena
melihat lawannya berat. Namun,
semangat dan motivasi untuk
meraih juara akhirnya membuat
mereka mempersiapkan segala
materi yang diperlombakan.
”Soal-soalnya itu berbobot
karena penyelenggaranya S2
(Strata 2,-red), terus dari
materi-materinya juga
komprehensif. Semua materi
keluar juga, mulai dari
keuangan, audit, manajemen,
dan lainnya,” kesan Rizal.
Rizal menambahkan,
kesulitan yang dihadapi ketika
masuk di babak inal. Pasalnya,
materi untuk memperebutkan
juara 1 dan 2 dikatakan cukup
berat. “Mosi yang didebatkan
saat inal terkait green
accounting. Nah, saya belum
pernah baca-baca materi
tersebut, belum pernah bacabaca jurnal terkait tema
tersebut juga. Jadi, dari saya
pribadi agak kesusahan
menyiapkan argumen. Tapi,
alhamdulillah di tim kami ada
Mas Robih yang sudah paham
dan tahu, mengenai materi
tersebut,” pungkasnya. (Eko.r)
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Prestasi 2018:

Mahasiswa S1 Manajemen Raih Juara Debate dan Business Plan
K
eunggulan seorang
mahasiswa tidak
terlepas dari sebuah prestasi.
Setiap mahasiswa pun
memiliki kesempatan yang
sama dalam berkompetisi
meraih prestasi di bidang
akademik maupun
nonakademik. Berkat prestasi
yang diraih mahasiswa itulah,
nama suatu perguruan tinggi
menjadi diperhitungkan di
kancah nasional hingga
internasional. Demikian inilah
yang dijadikan fokus oleh STIE
Perbanas Surabaya dalam
rangka meningkatkan
b ra n d i n g i m a g e d i m a t a
masyarakat.
Pada Jumat, 21 September
2018, Tim Lomba Mahasiswa
ST I E Pe r b a n a s S u ra b aya
berhasil mengharumkan
nama green campus berkat
torehan Juara yang mereka
raih. Sedikitnya ada tiga tim
yang dikirim oleh program
studi Sarjana Manajemen
kampus setempat di ajang
kompetisi nasional tersebut.
Ad a p u n m a h a s i swa ya n g

dikirim dalam perlombaan
tersebut, Tim 1 Lomba Debat:
Roselina, Stefelix Dova, dan
Inggar Wilujeng; Tim 2 Lomba
Debat: Pitriani, Putri

permatasari A., dan Ike Nur
Arnanda; Tim Business Plan:
Nur Magh irotul Auliyah, Riska
Friki Anggareni, dan Yusi
Ismawati.
Salah satu mahasiswa tim

lomba debat, Pitriani
mengatakan mereka yang ikut
dalam lomba debat harus
mengirimkan essay terlebih
dahulu untuk diseleksi.

Kemudian, terpilihlah 14 tim
yang lolos ke tahap presentasi
dan debat. ” Buat yang debat
dan business plan sudah
melewati langkah seleksi
essay dan proposal.
Kemudian, diambil 14 besar
untuk tanding debat dan
presentasi,” paparnya.
Selama berkompetisi di
Fakultas Ekonomi Universitas
N e g e r i J e m b e r, T i m
mahasiswa STIE Perbanas
Surabaya berhasil menyabet
juara dari dua kategori
berbeda. Kategori Lomba
Debat, Tim 1 Lomba Debat
berhasil meraih Juara II,
sedangkan kategori Business
Plan meraih Juara III.
Perlu diketahui, perolehan
p re s t a s i i n i t e n t u m e m butuhkan proses dan
bimbingan yang intens. Untuk
lomba Debat, dosen yang
membimbing tim lomba debat
adalah Bapak Abu Amar Fauzi,
S.S., M.M. Kemudian, lomba
business plan mahasiswa
dibimbing oleh Ibu Shinta
Setia, S.Psi., M.Com. (Eko.r)

Program CSR Dinas Sosial Kota Surabaya Tahun 2018

Prestasi 2018:

Ero Ardinata Raih Juara I Kategori Caring

Arina Raih Penghargaan
Proposal Riset Terbaik 2018

P

eran kampus sangat
diperlukan dalam rangka
mengentaskan pendidikan anak
yang rawan putus sekolah. Seperti
halnya yang dilakukan oleh
mahasiswa STIE Perbanas
Surabaya, Ero Ardinata. Tepat hari
Rabu, 19 Desember 2018, pria
jurusan Sarjana Manajemen ini
berhasil meraih Juara I Kakak
Pendamping Kategori Caring
Program Campus Social
Responsbility (CSR) dari Dinas
Sosial Pemerintah Kota Surabaya.
Bertempat di Gedung Convention
Hall Jl. Arif Rahman Hakim,
apresiasi berupa Piala dan Uang
Pembinaan diberikan langsung
oleh Kepala Dinas Sosial, Drs.
Supomo, M.M.
Ditemui usai acara, Ero
mengaku tidak menyangka bisa

meraih juara dalam program CSR.
Selama ini, apapun yang dirinya
l a ku ka n m e r u p a ka n b e n t u k
kepedulian dan keikhlasannya
terhadap pengentasan
pendidikan atau anak yang rawan
putus sekolah.
”Kesan saya, tidak disangka
sebelumnya bisa mendapat juara
1 kategori Caring. Karena tujuan
saya ikhlas untuk menjadikan
adik asuh saya berprestasi, baik di
bidang akademik maupun
nonakademik,” kesannya.
Lebih lanjut, ia melakukan
pendampingan sejak bulan April
2018 hingga Maret 2019.
Pendampingan pun berlangsung
selama 2 kali dalam seminggu,
yakni Kamis dan Jumat.
Usahanya itu pun memb u a h k a n h a s i l ya n g s a n g a t

membanggakan bagi adik
asuhnya bernama Moch. Agus
Basori. ”Dan alhamdulilah, adik
asuh saya berprestasi bidang
akademik. Yakni ranking di
ke l a s nya d i S M P N e g e r i 4 3
Surabaya dan wali kelasnya
memujinya karena nilainya sangat
bagus dan luar biasa mengalami
p e n i n g k a t a n s i g n i i k a n ,”
tambahnya.
D i s a m p i n g i t u , p re s t a s i
nonakademik juga ditorehkan
oleh adik asuhnya. Beberapa
bulan lalu siswa yang duduk di
kelas VIII tersebut berhasil
menjadi inalis Piala Bergilir
Pemkot Surabaya, Finalis tingkat
nasional Lomba Primagama, dan
Juara 3 Smack Ball Kota Surabaya.
Setelah meraih apresiasi ini,
E ro b e re n c a n a u n t u k te t a p
berbagai demi kemajuan adik
asuhnya. Dengan uang pembinaan
yang diperoleh, ia ingin tetap
membantu untuk memenuhi
kebutuhan operasional Agus
Basori yang saat ini ikut klub tim
basket nasional. ”Untuk
membantu dinonakademik, saya
akan dorong keaktifannya di tim
basket dalam bentuk peralatan
maupun operasional olahraga itu,”
tandasnya.
Sementara itu, Drs. Supomo,
M.M., mengucapkan terima kasih
kepada mahasiswa yang tengah
aktif membantu program CSR
Dinas Sosial Kota Surabaya.
Pasalnya, program tersebut
menjadi program utamanya
dalam mengatasi permasalahan
pendidikan bagi anak yang rawan
putus sekolah di kota pahlawan.
(Eko.r)

M

ahasiswa STIE Perbanas
Surabaya mampu
membuktikan kualitasnya di
kancah nasional. Hal ini
dibuktikan dengan prestasi yang
diperoleh Arina Dyah Puspitasari,
yaitu Juara kategori Proposal
Riset Terbaik. Kemenangan ini
didapatkan dari lomba yang
d i s e l e n g ga ra ka n o l e h H S B C
Indonesian Research Award
(HIRA) 2018. Apresiasi berupa
uang pembinaan dan piala pun
diberikan langsung kepadanya di
Jakarta, 5 Desember 2018.
Dihubungi usai acara, Arina
mengaku kaget karena belum
pernah meraih penghargaan
tersebut. Dirinya memanfaatkan
kesempatan itu untuk
memperluas wawasan dan
pengetahuannya agar memiliki
kompetensi lebih baik lagi.
”Kesan pertama, saya kaget
banget. Saya juga sebelumnya
belum pernah dapat penghargaan
seperti ini. Alhamdulillah, dapat
kesempatan menjadi pemenang.
Saya bisa bertemu dan berbicara
dengan orang-orang pintar,” kesan
gadis berhijab ini.
Arina pun sempat diajak
berkenalan dan sejumlah dosen
kaget karena dirinya masih
seorang mahasiswa. Pasalnya,
peserta yang hadir dalam acara
tersebut didominasi para dosen
dari berbagai kampus di
Indonesia. ”Banyak dosen dari
seluruh Indonesia yang datang.
Jadi, saya kagum sendiri karena

rata-rata yang mendapatkan
penghargaan adalah dosen. Jadi,
saya merasa bangga dan
bersyukur,” ceritanya.
Sementara itu, proposal
penelitian yang berhasil
membawanya juara berjudul
"Tinjauan Akad Jual Beli dan
Khiyar dalam Situs Bukalapak
Prespektif Maslahah". Proposal ini
merupakan penelitian kolaborasi
bersama dua temannya dengan
bimbingan dosen Dr. Ika Yunia
Fauzia, Lc., MEI. ”Judul penelitian
kami beda-beda tetapi termasuk
penelitian berkolaborasi tentang
market place,” jelasnya.
Anak ketiga dari empat
bersaudara ini berencana untuk
mempublikasikan penelitiannya
di jurnal internasional. Selain itu,
dalam waktu dekat ini dirinya
akan menyelesaikan skripsi agar
segera lulus Sarjana Ekonomi
Syariah. ”Saya sudah memikirkan,
untuk selanjutnya akan
mempublikasikan proposal ini,”
imbuhnya.
Gadis lulusan SMA Hang Tuah
2 Sidoarjo ini berharap dapat
berprestasi kembali dengan cara
mengikuti proposal award yang
lainnya. ”Harapannya, saya ingin
mengikuti kembali proposal
award dengan judul proposal yang
lain. Dan, menariknya nanti saya
bisa bertemu kembali dengan
o r a n g - o r a n g p i n t a r. U n t u k
b e r i k u t nya s aya j u g a i n g i n
melanjutkan pendidikan saya di
S2,” harap Arina. (Eko.r)
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Lowongan Kerja Perbankan Diserbu Ribuan Jobseeker

S

abtu (8/12), Student Development Center (SDC) STIE Perbanas
Surabaya semula Perbanas Career Centre menyelenggarakan
Pem-bekalan Mahasiswa Magang. Bertempat di Auditorium Hall A
Kam-pus 1 STIE Perbanas Surabaya, kegiatan ini diikuti sedikitnya
250 mahasiswa yang ingin melakukan kegiatan magang eksternal
selama liburan semester gasal tahun akademik 2018-2019.
Dengan penampilan rapi dibalut pakaian standar etika, mahasiswa menyimak materi-materi persiapan sebelum magang. Kepala Student Development Center, Nurcholis Setiawan, S.Psi., M.Psi., mengatakan pembekalan magang merupakan rangkaian acara magang
eksternal. Kegiatan ini bertujuan untuk memberi gambaran tentang
etika berperilaku saat mahasiswa terjun di dunia magang. ”Rencananya, program magang eksternal periode ini akan dilaksanakan pada
tanggal 15 Januari - 15 Februari 2019,” terangnya.
Pihaknya menegaskan bahwa etika dalam bekerja itu sangat penting. “Etika itu penting dalam bekerja, kita harus dapat mengikuti
standar yang ditetapkan perusahaan. Penampilan akan menunjukkan citra diri” tambah Nucholis Setiawan saat memaparkan materi
etika.
Selanjutnya, materi korespondensi pun disampaikan oleh Chitra
Laksmi Rithmaya, S.E., MM. Pihaknya menjelaskan tentang tata cara
berpenampilan dan berperilaku yang sesuai dengan peraturan yang
ada di suatu perusahaan. Selain itu, mahasiswa diberikan materi tentang alur memasukkan proposal, apabila diterima atau ditolak oleh
perusahaan maka surat penerimaan atau penolakan segera diserahkan ke SDC.
“Keuntungan mengikuti magang salah satunya akan mendapat
serti ikat yang dapat dilampirkan saat melamar pekerjaan. Dan, mahasiswa magang akan menjadi wakil bagi STIE Perbanas Surabaya di
luar kampus,” ujarnya.
Pemateri berikutnya, Ellen Theresia Sihotang, S.E., M.M., menunjuk dua mahasiswa yaitu Bayu dan Dina. Keduanya diberi tugas
untuk menyusun dokumen dengan perumpamaan peserta yang
duduk sebagai dokumen. Kemudian, Bayu menyusun berdasarkan
dokumen yang telah digunakan diletakkan di bagian depan, sedangkan Dina berdasarkan sub-bagian yang terdekat. Pemateri pun
menegaskan bahwa semakin banyak arsip maka pendokumentasian
semakin baik. Hal yang terpenting yaitu bagaiman kita menyimpan
arsip tersebut.
Materi terakhir pun diberikan oleh Romi Ilham, S.Kom., M.M., berkaitan dengan keterampilan dunia kerja. Dirinya menggaris bawahi
bahwa komponen softskill dan hardskill harus seimbang. Ilmu yang
didapat selama perkuliahan harus didukung oleh interpersonal yang
baik. “Jadi, keterampilan perlu keseimbangan softskill dan hardskill,”
tegasnya.
Mahasiswa salah satu peserta pembekalan magang, Meike mengaku pembekalan ini sangat membantu untuk terjun dunia kerja. Beberapa hal yang perlu dipersiapkan sebelum magang, yaitu penampilan
dan keterampilan. (Ayu.r)

Foto: Jobseeker sedang konsultasi dan memasukkan lamaran kerja di salah satu stand bank peserta Jobfair

S

TIE Perbanas Surabaya kali
ini bekerjasama dengan
Ikatan Alumni STIE Perbanas
Surabaya (IKAPNAS) menggelar
acara Perbanas Banking Jobfair
pada Kamis-Jumat, 15-16
November 2018 Pukul 09.00 s/d
15.00 di Au ditoriu m STI E
Perbanas Jl. Nginden Semolo No.
34-36 Surabaya. Lebih dari
1.200 joobseeker (pencari
kerja) memadati bursa
lowongan kerja karena mereka
bisa masuk secara GRATIS
dengan membawa hasil cetak
registrasi online di link
h t t p : / / r e g i s t e r jobfair.perbanas.ac.id.
Job Fair ini terselenggara
kedua kalinya di tahun 2018,
namun peserta penyedia
lapangan kerja khusus bidang
perbankan baik Bank
konvensional maupun syariah,
di antaranya: CIMB NIAGA, BCA,
Bank Maspion, Bank Prima
Master, Bank Panin Coklat, Bank
Sinarmas, Bank Kesejahteraan
E ko n o m i , B a n k D a n a m o n ,
Central Santosa Finance, UOB
Buana, BPR Syariah Bhakti
Makmur, Bank Woori Saudara,
Bank Permata, BPR Wiradhana
Putramas, Bank Bukopin
Syariah, Maybank, BPR Surasari
Hutama, Bank Sahabat
Sampoerna, BNI Insurance, dan

BPR Intan Kita.
Berbagai lowongan tersedia
bagi para pelamar kerja yang
ingin sukses di dunia
p e r b a n k a n . L o wo n g a n i n i
tersedia bagi fresh graduate
maupun yang telah
berpengalaman untuk
menempati beragam jabatan,
antara lain: Account Of icer,
Marketing, Relationship
Manager, Account Of icer, Teller,
Customer Service, dan lain
sebagainya.
Pada dasarnya, kegiatan
Jobfair ini merupakan bentuk
perhatian kampus STIE
Perbanas Surabaya terhadap
para lulusannya yang belum
bekerja karena baru selesai
diwisuda pada awal bulan
November ini. Akan tetapi,
masyarakat umum bisa
mengikuti Jobfair ini secara
GRATIS. Perbanas Career Centre
(PCC) STIE Perbanas Surabaya
ingin memberikan kemudahan
bagi para pencari kerja.
Ke t u a Pe r b a n a s C a r e e r
Centre (PCC), Chitra Laksmi
Rithmaya, SE., MM., menuturkan
Jobfair ini sudah terlaksana
yang ke-22 kali dan kegiatan ini
rutin digelar setahun 2 kali
setelah wisuda. Tujuan acara ini
digelar tidak lain untuk
memperpendek masa tunggu

lulusan sehingga mereka bisa
bekerja lebih cepat. “Mereka
(Jobseeker) perlu siapkan isik
dan penampilan. Selain itu,
dokumen-dokumen lamaran
kerja, dan yang pasti harus tahu
lowongan yang diinginkan,”
jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua
Bidang Pemasaran dan
Kemahasiswaan, Dr. Basuki
Rachmat, S.E., M.M.,
menambahkan kegiatan jobfair
memang bisa diadakan oleh
ka m p u s la i n . A ka n te t a p i ,
menurutnya kampus lain tidak
bisa menyelenggarakan Jobfair
khusus Perbankan karena STIE
Perbanas Surabaya merupakan
kampus berlatang belakang
bisnis dan perbankan. ”Jobfair
ya n g d i l a k u k a n P e r b a n a s
mungkin tidak bisa dilakukan
kampus lain karena khusus
Banking Jobfair,” imbuhnya.
P i h a k nya p u n b e rh a ra p
lulusan STIE Perbanas Surabaya
cepat diterima kerja. Dari hasil
sebelumnya, jobseeker ini
didominasi pihak luar sebesar
60% dan 40% dari STIE
Perbanas Surabaya. ”Hal
tersebut bukan masalah karena
kami juga ingin berkontribusi
kepada masyarakat umum
dengan memberikan lowongan
kerja,” pungkasnya. (Eko.r)

Foto: Mahasiswa dibekali materi sebelum kegiatan magang eksternal

Gandeng Dirjen Pajak, STIE Perbanas Surabaya Buka Tax Center

S

TIE Perbanas Surabaya
menggandeng Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) membuka
Tax Center. Pembukaan tersebut
d i t a n d a i d e n g a n
penandatanganan MoU antara
Ketua STIE Perbanas Surabaya,
Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si.,
dengan Kepala Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jawa
Timur I, Eka Sila Kusna Jaya di
Universitas Widya Mandala
Surabaya, Rabu, (13/2).
Eka Sila Kusna Jaya
m e n g a t a k a n Ta x C e n t e r
dijadikan pusat informasi,
pendidikan, dan pelatihan, yang
memiliki peran signi ikan dalam
meningkatkan kesadaran dan
kepedulian masyarakat akan
mengerti hak dan kewajiban
perpajakannya sehingga pada
akhirnya dapat mewujudkan
kemandirian bangsa.
Tujuannya, Tax Center nantinya
dapat mendorong dan
menyediakan wadah dalam
penyelenggaraan kegiatan
pengkajian, penelitian, dan
sosialisasi perpajakan di

lingkungan Perguruan Tinggi.
“Kegiatan ini upaya
m e n gh i m p u n p e n i n gka t a n
penerimaan pajak secara
optimal dengan melibatkan
stakeholder di seluruh
masyarakat. Dalam konteks
peresmian Tax Center, pihaknya
i n g i n m e l i b a t ka n s e g e n a p
civitas akademika sehingga
diharapkan ada sarana untuk
mengedukasi siapapun, baik
mahasiswa, dosen, maupun
tenaga administrasinya,” jelas
Eka Sila Kusna Jaya.
Lanjutnya, jumlah Tax Center
perguruan tinggi di wilayahnya
sudah mencapai 15 tempat.
Termasuk 4 Tax Center terbaru,
yakni STIE Perbanas Surabaya,
Universitas Katholik Widya
Manda Surabaya, Universitas 45
Surabaya, dan NSC Surabaya.
”Rencananya mungkin
targetnya sekitar 20 universitas
y a n g a d a d i S u r a b a y a ,”
tambahnya.
Menurutnya, penambahan
tax center ini tidak bisa diukur

langsung dengan adanya tax
akan berkontribusi terhadap
peningkatan pajak. Pasalnya,
penanaman kesadaran wajib
pajak adalah investasi jangka
panjang untuk mengedukasi
mahasiswa maupun pelaku
dunia pendidikan agar
mengambil tanggung jawab dan
perannya di pajak.
“Konteksnya adalah
membangun kesadaran agar
hari demi hari lebih baik lagi.
Hal itu kita lakukan melalui
perguruan tinggi, dan nanti juga
misalnya pajak goes to school,
atau apapun program yang
m e l i b a t k a n d a r i S D, S M P,
maupun SMA bukan dari
perguruan tinggi,” tegasnya.
D i ke t a h u i , s e ka ra n g i n i
sudah hampir 82% pembiayaan
bangsa ini sudah ditanggung
oleh pajak. Jadi, pihaknya
mengajak semua element untuk
mendukung membiayai
kehidupan berbangsa ini secara
mandiri.
Sementara itu, Ketua STIE

Perbanas Surabaya, Dr. Yudi
Sutarso, S.E., M.Si., menyatakan
Tax Center bagi kampus yang
dipimpinnya dipandang
penting. Nantinya, keberadaan
Tax Center STIE Perbanas
Surabaya digunakan untuk
sosialisasi tentang perpajakan
karena mahasiswa juga
merupakan calon wajib pajak.
Selain itu, bagi dosen maupun
karyawan bisa mengetahui

bagaimana dengan baik tentang
pajak dari sisi niat maupun
administrasinya.
”Saya kira bidang ini sangat
penting bagi masyarakat untuk
mendorong peningkatan wajib
pajak. Nantinya tax center ini di
bawah naungan program studi
akuntansi, baik untuk sosialisasi
pajak maupun kajiankajiannya,” pungkasnya. (Eko.r)
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~ Potret Dies Natalis 49 ~

Meriahnya Upacara Pembukaan Dies Natalis
ke-49 Tahun STIE Perbanas Surabaya

A

krab, gelak tawa, hingga
keceriaan menghiasi
Lomba Internal STIE Perbanas
Surabaya. Tepat hari Rabu 23
Januari 2019, ratusan dosen
maupun karyawan green
campus tersebut mengikuti
aneka lomba menarik, meliputi:
Kreasi aneka masakan Mie,
Lomba Tebak Kata, hingga
Flying Snack. Semua kegiatan
merupakan bagian dari
rangkaian kegiatan Dies Natalis
ke-49 STIE Perbanas Surabaya.
Ketua Pelaksana Dies Natalis,
I m m a n u e l C a n d ra I ra wa n
mengatakan kegiatan lomba
juga bisa meningkatkan
keabrakan antar dosen maupun
karyawan. Selain itu, mereka
juga diajak untuk berinovasi
sesuai dengan tema, yakni
Transformasi STIE Perbanas
S u ra b aya M e n u j u K a m p u s
Unggul Berbasis Digital.
Dalam lomba ini, semua
dosen dan karyawan dibagi
menjadi 10 kelompok. Setiap

kelompok pun terdiri atas 15-16
anggota. Secara bergantian,
m e re k a b e r t a n d i n g u n t u k
memperebutkan juara lomba
kategori Lomba Tebak Kata dan
Flying Snack. Sementara, untuk
L o m b a K re a s i M i e , s e t i a p
kelompok diberi kebebasan
untuk membuat kreasi maupun
inovasi semenarik mungkin
asalkan sesuai dengan tema dan
memikat hati juri.
Seperti kelompok 8 yang
membuat dua buah tumpeng
dengan bahan dasar mie.
Burhanudin, Ph.D., salah satu
anggota kelompok 8 ini
m e m p re s e n t a s i ka n b a hwa
tumpeng kreasinya
menggambarkan STIE Perbanas
Surabaya memiliki dua kampus.
Selain itu, konsep digital pun
ditandai dengan pemanfaatan
perangkat IOT (Internet of
Things). Kecanggihannya
terlihat dari pengoperasian
perangkat hardware maupun
software bisa dikendalikan

jarak jauh dengan memanfaatkan internet. Hal tersebut
diwujudkan dengan pemutaran
lagu dan penyalaan lampu
dengan aplikasi di android.
”Jadi, inilah kolaborasi kreasi
Mie dan pemanfaatan teknologi
di era industri 4.0,” paparnya.
Ketua STIE Perbanas
Surabaya, Dr. Yudi Sutarso, M.Si.,
mengatakan makna Dies Natalis
ke-49 bahwa kampusnya saat ini
siap bertransformasi menuju
kampus berbasis digital. Di
samping itu, STIE Perbanas
Surabaya juga mengarah going
global dimana saat ini sudah 3
t a h u n ke r j a s a m a d e n g a n
Utrecht University Belanda
menyelenggarakan Summer
School Program. Untuk tingkat
Asia Tenggara, pihaknya juga
menjalin kerjasama dengan
Filipina maupun Taiwan dengan
program Student Exchange
tahun ini. (Ayu/Eko.r)

Padukan Masakan Mie dengan Perangkat IOT, Inilah Jadinya …
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Foto: Kelompok 9 menampilkan Yel-Yel sebelum ikuti Lomba

Donasi Online Warnai Tasyakuran
Dies Natalis ke-49 Tahun

T

Foto: Dra. Gunasti Hudiwinarsih, Ak., M.Si. (baju batik), memberikan santunan
kepada anak yatim dalam acara Pengajian Umum Dies Natalis 49
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teknologi di era industri 4.0,”
paparnya.
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Surabaya, Dr. Yudi Sutarso, M.Si.,
mengatakan makna Dies Natalis
ke-49 bahwa kampusnya saat ini
siap bertransformasi menuju
kampus berbasis digital. Di
samping itu, STIE Perbanas
Surabaya juga mengarah going
global dimana saat ini sudah 3
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menjalin kerjasama dengan
Filipina maupun Taiwan dengan
program Student Exchange
tahun ini. (Ayu/Eko.r)

ini bekerja sama dengan salah
satu lembaga kitabisa.com
untuk membantu dalam
penggalangan dana. Semula
dilakukan secara manual, saat
ini sudah bisa direalisasikan
dengan memanfaatkan
jaringan internet. Hal tersebut diwujudkan oleh Kampus
Bisnis dan Perbankan terbaik
di Indonesia melalui aktivitas
digital berupa donasi online
di laman
https://kitabisa.com/perb
anaspedulisulsel.
“Kami bekerjasama dengan
Aksi Cepat Tanggap (ACT)
me-launching aksi donasi
online. Segenap civitas
akademika maupun
masyarakat umum bisa

~ Potret Dies Natalis 49 ~

berdonasi di laman tersebut.
Nantinya, dana yang sudah
terhimpun akan
disumbangkan kepada
korban bencana di Sulawesi
Selatan,” jelasnya.
Ketua STIE Perbanas
Surabaya, Dr. Yudi Sutarso,
S.E., M.Si., menegaskan tema
transformasi menuju kampus
berbasis digital ini
menekankan pada konsep
internasionalisasi. Hal
tersebut sebenarnya berupa
penerapan high education
4.0, dimana aktivitas
pendidikan yang bersifat
manual akan digantikan
dengan sistem atau aplikasi
handphone. Seperti aksi
peduli sosial ini direaliasikan

Foto: Ketua STIE Perbanas Surabaya, Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si., (dua dari kiri)
berfoto bersama anak-anak yatim piatu

Foto: Lomba antar-mahasiswa peringatan Dies Natalis 49
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tidak ingin keluarga besar
STIE Perbanas Surabaya
termakan isu-isu yang
merugikan kekokohan
kampus tersebut. “Pengurus
Yayasan juga berharap agar
tetap menjaga keharmonisan
dalam keluarga besar STIE
Perbanas Surabaya dan tidak
termakan isu-isu yang dapat
merugikan kekokohan STIE
Perbanas Surabaya dalam
momen pesta demokrasi ini,”
pesannya.
Perlu diketahui, selain
Bakti Sosial dan Donasi
online, STIE Perbanas
Surabaya juga sudah
menyelenggarakan berbagai
kegiatan dalam rangka
memeriahkan Dies Natalis ini.
Adapun kegiatan yang sudah
terselenggara, meliputi: Jalan
Sehat, Pembagian Doorprize,
Bazar, Lomba Accounting
Paper, Lomba MYOB dan
Banking Operation, Pengajian
Umum, Santunan Anak Yatim
Piatu, Lomba Dosen
Karyawan, dan Lomba
Mahasiswa. (Ayu/Eko.r)

Wujud Syukur, STIE Perbanas Surabaya
Bagikan Sembako Gratis

W

Foto: Kelompok 8 padukan perangkat IoT dengan Kreasi Masakan Mie

Seperti kelompok 8 yang
membuat dua buah tumpeng
dengan bahan dasar mie.
Burhanudin, Ph.D., salah satu
anggota kelompok 8 ini
m e m p re s e n t a s i ka n b a hwa
tumpeng kreasinya
menggambarkan STIE Perbanas
Surabaya memiliki dua kampus.
Selain itu, konsep digital pun
ditandai dengan pemanfaatan
perangkat IOT (Internet of
Things). Kecanggihannya
terlihat dari pengoperasian
perangkat hardware maupun
software bisa dikendalikan
jarak jauh dengan
memanfaatkan internet. Hal
tersebut diwujudkan dengan
pemutaran lagu dan penyalaan
lampu dengan aplikasi di
android. ”Jadi, inilah kolaborasi

asyakuran dalam rangka
Dies Natalis ke-49 tahun
STIE Perbanas Surabaya
diadakan tepat hari Selasa, 29
Januari 2019. Bertempat di
Audito-rium Kampus 1 Jl.
Nginden Semolo 34-36
Surabaya, Kampus
berakreditasi institusi ”A”
bertransformasi menuju
kampus berbasis digital.
Salah satunya direali-sasikan
melalui program donasi
online mulai dari Januari
hingga April 2019.
Immanuel Candra Irawan,
S.Kom., M.M., selaku Ketua
Pelaksana Dies Natalis Ke-49
tahun STIE Perbanas
Surabaya menambahkan
semua kegiatan donasi online

dengan donasi online
sehingga semua civitas bisa
berkontribusi. ”Kita berharap
ke depan STIE Perbanas
Surabaya tetap eksis dan
tetap berkontribusi kepada
masyarakat,” harapnya.
Dalam memeriahkan acara
tasyakuran ini, turut hadir
pula Ketua Yayasan
Pendidikan Perhimpunan
Bank Umum Nasional Swasta
Jawa Timur, Herman Halim,
beserta jajarannya. Bahkan,
para pegawai yang telah
purna tugas ikut serta dalam
memeriahkan acara
tasyakuran tersebut.
Kemudian, pegawai yang
sudah mengabdi sampai 15
tahun mendapatkan
penghargaan. Mereka yang
mendapatkan penghargaan
adalah Dr. Diyah Pujiati, S.E.,
M.Si., dan Drs. Sudjarno Eko
Supriyono, M.M.
Herman Halim pun
berpesan kepada segenap
Civitas Akademika agar
senantiasa menjaga
keharmonisan. Pihaknya

Kampusku

ujud syukur atas berkah
yang diberikan Tuhan,
Kampus Bisnis dan Perbankan
Te r b a i k d i I n d o n e s i a i n i
menggelar Bakti Sosial untuk
warga Surabaya. Tepat, hari
Selasa, 29 Januari 2019,
kegiatan bag-bagi sembako
gratis ini berlangsung di dua
t e m p a t b e r b e d a , ya k n i d i
Kampus 1 dan Kampus 2 STIE
Perbanas Surabaya. Sebanyak
250 paket sembako dibagikan
ke masyarakat, meliputi beras,
minyak goreng, gula, mie instan,
dan lain sebagainya.
Wakil Ketua Bidang
Keuangan, Operasional, dan
SDM, Dra. Gunasti
Hudiwinarsih, Ak., M.Si.,
memaparkan kegiatan bakti
sosial ini memang rutin
diadakan setiap tahun saat
penyelenggaran Dies Natalis.
Hal tersebut merupakan wujud

syukur karena warga
masyarakat merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari
STIE Perbanas Surabaya.
Salah satu warga Nginden
Surabaya, Endang mengaku
sangat senang dan berterima
kasih kepada pihak STIE
Perbanas Surabaya karena
sudah berkenan untuk
m e m b e r i ka n nya s e m b a ko .
“Alhamdulillah saya sangat
senang dan berterima kasih
kepada STIE Perbanas untuk
pemberian sembako.
Harapannya, perbanas agar
terus lancar dan sukses dalam
segala kegiatannya serta
mendapat mahasiswa yang
banyak,” kesannya.
Sementara, Immanuel
Candra Irawan, S.Kom., M.M.,
selaku Ketua Pelaksana Dies
N a t a l i s Ke - 4 9 t a h u n ST I E
Perbanas Surabaya

menambahkan semua kegiatan
merepresentasi transformasi
STIE Perbanas Surabaya menuju
kampus berbasis digital.
Pasalnya, di samping bakti sosial
untuk warga Surabaya, aktivitas
digital juga dilakukan oleh
Kampus Bisnis dan Perbankan
terbaik di Indonesia berupa
donasi online di laman
https://kitabisa.com/perbanas
pedulisulsel.
“Kami bekerjasama dengan
Aksi Cepat Tanggap (ACT) melaunching aksi donasi online.
Segenap civitas akademika
maupun masyarakat umum bisa
berdonasi di laman tersebut.
Nantinya, dana yang sudah
terhimpun akan disumbangkan
kepada korban bencana di
Sulawesi Selatan,” jelasnya.
(Chitra/Eko.r)

