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Kampusku
STIE PERBANAS SURABAYA

mandiri, sukses dan profesional

Meraih Prestasi
Bersama Kampus Unggul

14 Perbankan 21 Perusahaan Ramaikan Job Fair Spesial STIE Perbanas

Sekapur Sirih

S

ebagai kampus bisnis dan perbankan unggulan
maka kualitas proses belajar mengajar di STIE
Perbanas Surabaya selalu diupayakan untuk
memenuhi kebutuhan akan lulusan yang
berkualitas, kompeten dan berkarakter moral
yang tinggi. STIE Perbanas Surabaya memiliki 4 Program
Studi yang telah mendapatkan nilai Akreditasi A dari
Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT),
yaitu Program Studi Sarjana Akuntansi, Program Studi
Sarjana Manajemen, Program Studi DIII Akuntansi dan
Program Studi DIII Manajemen Keuangan dan Perbankan.
Hal ini merupakan sebuah bentuk pengakuan tentang
kualitas dan keunggulan kampus STIE Perbanas Surabaya.
STIE Perbanas Surabaya yang didirikan sebagai
perwujudan peran aktif kalangan perbankan yang
terhimpun dalam Perhimpunan Bank-bank Nasional
(Perbanas) dalam pembangunan nasional di bidang
pendidikan tinggi memiliki visi menjadi perguruan tinggi
terkemuka yang memiliki keunggulan kompetitif di
bidang bisnis dan perbankan yang berwawasan global.
Visi ini searah dengan kebutuhan kita saat ini yang
akan membangun negara kita Indonesia menghadapi
tantangan di masa depan yang penuh persaingan
khususnya di bidang bisnis dan perbankan.
Beberapa informasi kegiatan yang dilakukan oleh
kampus STIE Perbanas Surabaya diliput pada majalah
Kampusku edisi kali ini. Selain kegiatan para mahasiswa
dan dosen, ada juga cerita tentang pengalaman alumni
dan mahasiswa yang merasakan proses layanan yang
berkualitas di kampus. Slogan “In Harmonia in Progressio”
mencerminkan keselarasan seluruh kegiatan dan
kebersamaan sivitas akademika dalamm pencapaian
visi kampus STIE Perbanas Surabaya sebagai kampus
unggulan di bidang bisnis dan perbankan global.
Semoga seluruh informasi di majalah Kampusku dapat
bermanfaat.
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Laporan Utama
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Predikat sebagai kampus unggul
ternyata tidak bisa dipandang
sebelah mata, karena tidak
semua kampus bisa mendapatkan
predikat tersebut. Sejauh ini,
sebuah kampus dikatakan unggul
jika memiliki prestasi yang lebih
baik atau terbaik dari perguran
tinggi lain. Banyak komponen
yang bisa menjadi parameter
untuk mengetahui seberapa besar
keunggulan tersebut. Parameter
ini juga ditetapkan berdasarkan
temuan di lapangan, agar hasil
penilaiannya sesuai dengan yang
diharapkan.

A

ndi Ilham Said, M.S.O.M., Ph.D., berpendapat
kampus unggul itu adalah kampus yang
didukung dengan adanya misi dari kampus
itu sendiri. Misi berkaitan erat dengan kontribusi dari
institusi untuk masyarakat, mahasiswa, masyarakat
sekitar, pemerintah, dan lingkungan. ”Unggul itu
relatif beda, beda di Surabaya, beda juga di Jakarta.
Jadi, dari segi keinginan dari masing-masing wilayah
itu berbeda, unggul itu diterima dengan baik
dan memberikan value buat masyarakat dan ilmu
pengetahuan,” terangnya.
Sementara itu, Martinus Sulistio Rusli, MBA.,
Ph.D., menambahkan kampus unggul menjadi salah
satu ukuran bahwa lulusan akan diterima dengan
mudah atau tidak karena hal itu berkaitan dengan
waktu studi. Artinya, kompetensi para lulusan
___________ke halaman 4
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dari halaman 3___________
ditentukan lama studi yang ditempuh selama
perkuliahan. ”Penerima lulusan itu kan sudah
tahu, kapasitas dari kampus unggul, tentunya
kalau mahasiswanya unggul, dosennya unggul,
fasilitasnya unggul mestinya asusmsinya
hasilnya unggul juga. Kalau dia unggul, mestinya
dia punya image baik di perusahaan dan
mudah diterima. Apalagi perusahaan tersebut
menggunakan sistem seleksi pastinya lulusan
terbaiklah yang dipilih,” imbuhnya.
Orang tua mahasiwa STIE Perbanas Surabaya,
Muchtar Lutfi menuturkan STIE Perbanas
Surabaya mendapat penghargaan Anugerah
Kampus Unggul (AKU) ini memang tepat.
Pasalnya, kampus bisnis dan perbankan ini
benar-benar memperhatikan para lulusannya
dalam mencari kerja. ”Anak kami selalu diberikan
informasi tentang lowongan pekerjaan oleh STIE
Perbanas Surabaya. Bahkan, anak saya sudah
diterima kerja di Bank BCA masih diberitahu ada
lowongan-lowongan kerja diperbankan karena
memang anak saya dahulunya belum melapor
ke pihak kampus kalau sudah diterima kerja,”
terangnya via telepon beberapa waktu yang lalu.
Menurut Muchtar Lutfi, STIE Perbanas
Surabaya memberikan materi dan praktik di
dalam perkuliahan selaras dengan kebutuhan
di dunia kerja. Hal inilah yang mempermudah
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para lulusan mendapatkan pekerjaan. ”Saya
mendengar cerita anak dan sepupu, bahwa
perkuliahan di STIE Perbanas Surabaya tentang
perbankan ini sangat lengkap dan mendetail.
Mulai dari costumer service, account officer, teller,
pengkreditan, dan lainnya ini disampaikan
mulai dari teori hingga praktik langsung. Meski
anak saya belum punya pengalaman kerja,
tetapi dengan bekal kuliah di STIE Perbanas tadi
ternyata memudahkan anak saya diterima kerja
dan sekarang dia menduduki account officer di
Bank BCA,” jelasnya.
Pendapat berbeda pun disampaikan
Executive Director CEO Star Media, Ficky A.
Hidajat, kampus unggul pada dasarnya tidak
menjadi jaminan bagi lulusan mudah diterima
di dunia kerja. Faktor yang mendasari lulusan
menurutnya adalah skill komunikasi yang harus
dibangun mulai sejak dini. ”Apapun jurusan yang
mereka ambil, skill komunikasi ini perlu mereka
miliki karena dunia kerja membutuhkannya.
Meski STIE Perbanas Surabaya jurusannya
Ekonomi, namun kemampuan berkomunikasi
harus dibangun sehingga nantinya saat bekerja
tidak menjadi kendala,” paparnya.
Pihaknya turut mengapresiasi sejumlah
kegiatan yang diselenggarakan oleh STIE
Perbanas Surabaya, salah satunya Super Softskill
Mentoring (SSM). Dia menilai bahwa kegiatan

tersebut sangat tepat untuk mewadahi bakat
dan kreativitas mahasiswa yang nantinya
bermanfaat untuk pengembangan kompetensi.
Selain itu, kegiatan SSM ini dapat memunculkan
jiwa leadership dan memupuk rasa percaya diri
mahasiswa, bila mana hal ini senantiasa diasah
secara terus-menerus maka suatu saat nanti
akan menciptakan kompetensi unggul selain di
bidang akademik. ”Saya sangat terkesan dengan
acara Super Softskill Mentoring karena kegiatan
ini dapat menumbuhkan jiwa leadership para
mahasiswa. Bahkan, self confidence mereka dapat
terpupuk melalui culture STIE Perbanas Surabaya
yang mana dari tahun ke tahun menghasilkan
potensi terbaik para lulusan,” terang Ficky A.
Hidajat.
Beliau memberikan saran, STIE Perbanas
Surabaya agar senantiasa memberikan ruang luas
bagi para mahasiswanya untuk meningkatkan
leadership communication softskill. Dia melihat
potensi-potensi yang dimiliki kampus perbanas
di bidang bisnis dan perbankan sudah baik,
hanya perlu mengasah dan terus mengasah
komunikasi sehingga lulusannya nanti selain
berkompeten di jurusannya, mereka juga
memiliki skill communication yang handal. Jadi,
lulusan dari predikat kampus unggul nantinya
benar-benar memiliki korelasi yang erat untuk
mudah diterima kerja.

5 Kali Jadi Kampus Unggul

STIE Perbanas
Raih
AKU KARTIKA

S

TIE Perbanas Surabaya patut berbangga dan
layak disebut kampus unggulan, sebab kampus
berada di Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya
ini berhasil meraih penghargaan Anugrah Kampus
Unggul (AKU). Ini adalah penghargaan kelima yang
diterima STIE Perbanas dari Koordinator Perguruan
Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VII Jawa Timur.
Selain itu, STIE Perbanas Surabaya juga mendapat
perhargaan spesial, yakni AKU KARTIKA karena
selama tiga tahun berturut-turut (2013, 2014, 2015)
mendapat penghargaan AKU. Selama ini, perguruan
tinggi swasta yang meraih reward AKU KARTIKA hanya
diraih dua perguruan tinggi swasta se-Jawa Timur,
salah satunya adalah STIE Perbanas Surabaya.
Pada tahun 2016, pihak Kopertis Wilayah VII
melakukan penilaian terhadap seluruh perguruan
tinggi swasta (PTS) di Jawa Timur. Penilaian tersebut
berdasar pada beberapa kriteria, di antaranya:
kelembagaan dan kerjasama, pendidik dan tenaga
kependidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat,
pembelajaran dan kemahasiswaan. Hasilnya, STIE
Perbanas Surabaya menjadi satu-satunya Perguruan
Tinggi Swasta (PTS) kategori sekolah tinggi yang
mendapatkan penilaian di atas 500 poin. Perolehan itu
menjadikan STIE Perbanas Surabaya sebagai sekolah
tinggi Nomor Satu se-Kopertis Wilayah VII Jawa Timur.
Ketua STIE Perbanas Surabaya, Dr. Lutfi, SE., M.Fin.,
memaparkan bahwa prestasi yang diraih oleh green
campus ini adalah hasil kerja keras seluruh sivitas
akademika. ”Penghargaan AKU yang kelima kalinya
ini merupakan prestasi semua pihak civitas academica
STIE Perbanas Surabaya. Sistem dan tata kelola
yang sudah baik dan membudaya ini menjadi aspek
meraih penghargaan AKU. Di samping itu, hasil yang
diperoleh ini juga berkat dukungan dari pihak yayasan
karena senantiasa memperhatikan peningkatan
kualitas kampus STIE Perbanas Surabaya untuk
menjadi perguruan tinggi terkemuka dan berwawasan
global,” paparnya usai menerima penghargaan.
Ke depan, pihak kampus akan senantiasa
meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam
penyelenggaraan pendidikan. Pada tahun 2018
nanti, STIE Perbanas Surabaya akan menambahkan 3
professor dan pendanaan dosen untuk post doktoral
ke luar negeri. ”Saya berharap prestasi ini akan kami
pertahankan dan lebih baik jangan dijadikan tujuan.
Karena jika dikejar, hal lain nanti malah terbengkalai.
Jadi, dilakukan saja sebaik mungkin untuk
pembenahan dan pembelajaran,” pungkasnya. (Eko)
KAMPUSKU | Edisi 42/September 2016
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Anugerah Kampus Unggul untuk STIE Perbanas

C

Tradisi Layanan Pendidikan
yang Mengutamakan Kualitas

ita-cita untuk menjadi sekolah bisnis
internasional rupanya mulai medekati
kampus STIE Perbanas Surabaya.
Pasalnya, belum lama ini kampus yang
berada di Jalan Nginden Semolo 34-36
dan Jalan Wonorejo Utara 16, Rungkut
Surabaya telah meraih penghargaan
Anugerah Kampus Unggul (AKU) untuk
kelima kalinya, yaitu pada tahun 2011,
2013, 2014, 2015, dan 2016. Bahkan, atas
raihan penghargaan tersebut, STIE Perbanas
Surabaya memperoleh penghargaan AKU
KARTIKA, yang hanya diperoleh 2 kampus di
Jawa Timur dan salah satunya STIE Perbanas
Surabaya.
Penghargaan yang diraih STIE Perbanas
Surabaya ini bukan hanya kinerja pimpinan
saja, melainkan seluruh civitas akademika
yang sudah menunjukan peran aktifnya
dalam membangun kampus bisnis dan
perbankan ini menjadi lebih maju dan
makin berkualitas. Hal ini diakui oleh
Ketua STIE Perbanas Surabaya, Dr. Lutfi,
SE., M.Fin., beberapa waktu yang lalu saat
jumpa pers di ruang rapat pimpinan. Beliau
menjelaskan bahwa kemajuan dan kualitas
6
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yang baik dari STIE Perbanas Surabaya ini
adalah hasil kerja keras dari sebuah tim yang
solid. Mulai dari petugas parkir, pramubakti,
karyawan, dosen, pimpinan, sampai
dengan Yayasan Pendidikan Perbanas Jawa
Timur. Menurutnya, semua pihak tersebut
memberikan dukungan sesuai dengan
peran dan tanggung jawab masing-masing.

Capaian penghargaan yang diperoleh
ini membutuhkan proses yang cukup lama
dan didukung dengan komitmen yang
konsisten. Sejak tahun 2006, STIE Perbanas
Surabaya mulai melakukan pembenahan
tata kelola dengan menggunakan standar
ISO. ”Kami mulai menggunakan ISO sejak

Laporan Utama
2006, pembelajaran berbasis IT, yaitu e-learning
mulai 2007, sistem keuangan terintegrasi, dan
pembenahan SDM (Sumber Daya Manusia, Red),”
papar Dr. Lutfi, SE., M.Fin.
Ditegaskan bahwa penghargaan AKU dari
Kopertis Wilayah 7 Jawa Timur ini bukanlah target
utama, tetapi pihaknya lebih mementingkan
aspek-aspek perguruan tinggi yang dikerucutkan
menjadi empat aspek saja. Hal tersebut
berdampak pada predikat semua program
studi yang meraih akreditasi A (S1 Manajemen,
S1 Akuntansi, D3 Akuntansi dan D3 Keuangan
& Perbankan), kecuali Magister Manajemen
(terakreditasi B) dan Sarjana Ekonomi Islam
(terakreditasi). Oleh karena itu, STIE Perbanas
Surabaya mempersiapkan akreditasi institusi
untuk meraih predikat A dari Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Sementara itu, untuk menjawab tantangan
masyarakat di era globalisasi, STIE Perbanas
Surabaya senantiasa meningkatkan kualitas
pelayanan penyelenggara pendidikan.
Peningkatan ini diwujudkan secara perlahan,
tetapi pasti akan membawa perubahan yang
lebih baik di tahun berikutnya. Dari aspek
pendidikan, STIE Perbanas Surabaya terus
meningkatkan kompetensi dosen melalui
sertifikasi profesi. Selain itu, para dosen juga
diberikan bimbingan dan pembinaan dalam
menulis jurnal ilmiah agar nantinya makin
terampil dan mampu menembus jurnal
internasional. ”Kami sedang mengembangkan
proyek penelitian jurnal internasional,
mengundang pakar untuk mengajar para dosen
menulis jurnal ilmiah. Kami sediakan dana Rp 8
juta untuk tiap-tiap dosen dengan total tahun
ini ada 13 dosen,” ujarnya. Direncanakan, STIE
Perbanas Surabaya akan menambah 3 profesor
dan pendanaan dosen untuk post doctoral ke luar

negeri pada 2018.
Di samping itu, mahasiswa memiliki
kesempatan yang sama untuk meraih sertifikasi
profesi mulai dari nasional hingga internasional.
Sertifkasi non gelar yang dimaksud, antara
lain: SAP Fundamental, SAP Financial, SAP
Procurement, sertifikat Ujian Sertifikasi
Kompetensi Akuntansi Dasar (USKAD), Sertifikasi
Manajemen Risiko, dan lain sebagainya.
Bermodalkan sejumlah sertifikasi itu, lulusan
STIE Perbanas Surabaya akan diakui kompetensi
dan keahliannya oleh pengguna lulusan. Jadi,
para lulusan STIE Perbanas Surabaya diberikan
kemudahan untuk mencari pekerjaan karena
memiliki modal sertifikasi tersebut.
Kondisi ini tentu saja untuk merealisasikan
harapan para orang tua mahasiswa yang ingin
anaknya memiliki output yang mumpuni dan
berdaya saing tinggi. Harapan tersebut menjadi
amanah pihak kampus agar menerapkan sistem
perkuliahan yang baik dan sistematis sehingga

para mahasiswa tidak dirugikan dengan
adanya tugas tambahan para dosen di luar
kampus. Meski kesalahan sistem itu kecil tetapi
jika dibiarkan berlanjut, maka akan menjadi
permasalahan besar dan berdampak pada mutu
pendidikan perguruan tinggi. ”Kami kan sudah
diamanahi anak oleh para orang tua, sebaik
mungkin kami berikan dan kembalikan untuk
mereka,” imbuhnya.
Selanjutnya, STIE Perbanas Surabaya akan
mempersiapkan segala komponen untuk
meningkatkan kualitas dan mutu pelayanan
pendidikan. Apabila target-target tersebut
terpenuhi dengan baik, maka predikat sekolah
bisnis tingkat Asia Tenggara dari Asian Association
of Schools of Business International (AASBI) akan
diraih pada kurun waktu yang akan datang.
Dengan demikian, predikat kampus unggulan
yang disandang oleh STIE Perbanas Surabaya
saat ini akan menyelaraskan penyerapan para
lulusan mendapatkan kerja sesuai dengan
kompetensi dan keahliannya. (Eko)
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Temu Alumni

Temu Alumni Muda

Pentingnya IKAPNAS Membangun Mutu
STIE Perbanas Surabaya

P

eran alumni memang sangat penting untuk kemajuan
dan peningkatan kualitas kampus. Selain itu, organisasi
alumni dapat dijadikan wadah untuk informasi bagi
alumni muda dalam mencari pekerjaan. Mengingat hal itu,
Ikatan Alumni STIE Perbanas Surabaya (IKAPNAS) menggelar
acara Temu Alumni Muda di Hotel di Mercure Hotel, Surabaya,
pada Rabu, (18/5).
Temu Alumni Muda STIE Perbanas Surabaya dihadiri
oleh sejumlah alumni dari program studi Diploma maupun
Sarjana. Dalam kesempatan itu, turut hadir pula Ketua
IKAPNAS, Dr. Abdul Gofar Ismail, SE., MM., dan Pembantu
Ketua (Puket III) Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr.
Sasongko Budisusetyo, M.Si., CA., CPA., CPMA. Acara temu
alumni muda yang dipandu oleh Chitra Laksmi Rithmaya, SE.,
MM., dimaksudkan untuk kegiatan silahturahmi dan sharing
antar alumni beda angkatan, sehingga nantinya dapat terjalin
komunikasi yang intens dan berkelanjutan.
Menurut Dr. Abdul Gofar Ismail, SE., MM., pengurus
IKAPNAS ke depan sangat memerlukan kontribusi para alumni
muda untuk membangun keluarga alumni yang makin solid.
Sejauh ini, pengurus IKAPNAS masih dipegang oleh alumni
angkatan tua. Jadi, nantinya perlu reformasi pengurusan dan
program kegiatan agar IKAPNAS di masa mendatang semakin
berkontribusi dalam peningkatan mutu STIE Perbanas
Surabaya.
Sementara itu, Dr. Sasongko Budisusetyo, M.Si., CA., CPA.,
CPMA., sangat menginginkan para alumni yang tergabung
dalam IKAPNAS bisa membentuk simpul-simpul dari setiap
angkatan yang lulus. Nantinya, simpul-simpul tersebut
akan menjadi networking STIE Perbanas Surabaya dalam
membangun institusi lebih baik lagi. ”Tahun ini, STIE Perbanas
Surabaya diharapkan sudah mendapat akreditasi A, maka kami
selalu ingin kontribusi IKAPNAS, salah satunya bisa dengan
pemberian kuliah tamu atau kuliah umum,” paparnya. (Eko)
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Alumni

Maharani Anggitha Dhany, SE.
(Relationship Manajer Bank BNI Sentra Kredit Kecil Surabaya)

Berkarier di Perbankan, Hardskill,
dan Softskill Harus Selaras
M
enjadi Alumni di STIE Perbanas Surabaya
merupakan kebanggaan tersendiri
bagi Maharani Anggitha Dhany, SE.
Bagaimana tidak, ilmu yang diperoleh selama
mengenyam pendidikan di kampus yang terletak
di Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya ini sangat
membantunya dalam meniti karir di dunia
perbankan. Menurutnya, pelajaran bisnis dan
perbankan yang menjadi andalan di kampus
tersebut bisa menjadikan STIE Perbanas sebagai
salah satu kampus yang memiliki ciri khas dan
karakter dibandingkan kampus lainnya.

Kembangkanlah
potensi kalian
semaksimal
mungkin dan
asahlah soft skill
tanpa henti.
Kompetensi,
wawasan,
pengetahuan dan
kreativitas harus
bisa mengikuti
perkembangan
zaman sehingga
nantinya tidak
tertinggal.

Wanita berhijab ini lantas menceritakan
pengalamannya selama kuliah di STIE Perbanas.
Sebagai penyandang gelar Sarjana Akuntansi,
dia mendapatkan beragam ilmu akuntansi, salah
satunya adalah sistem penjurnalan dan laporan
keuangan. Materi inilah yang membuatnya lebih
terampil.
“Saya sangat terbantu ketika melakukan
penjurnalan dan membuat laporan keuangan,
karena saat kuliah dulu selalu diberi materi
tersebut. Disini (perbankan) banyak yang
bukan berasal dari jurusan ekonomi sehingga
membuat kompetensi kami juga berbeda. Jadi
saya bersyukur dan bangga menjadi lulusan STIE
Perbanas Surabaya,” kisahnya.
Maharani sendiri memilih Jurusan
Akuntansi karena statusnya sudah Akreditasi A.
Menurutnya, dalam memilih perguruan tinggi
swasta (PTS) memang harus selektif. Brand
image suatu PTS harus dipertimbangkan karena
berdampak pada pencarian kerja. STIE Perbanas
sendiri memiliki pengaruh yang besar terhadap
dunia perbankan.
“Saya memilih STIE Perbanas Surbaya karena
jurusan Akuntansi sudah mendapat Akreditasi
A. Meski saya memilih swasta, tapi saya tetap
mempertimbangkan kualitasnya sehingga
memudahkan dalam mencari kerja,” tambahnya.
Diakui, dunia kerja tidak hanya
mengandalkan kemampuan akademik saja,
melainkan softskill yang harus dibangun dan
dikembangkan seiring dengan kemajuan zaman.
Bekerja di perbankan memang membutuhkan
softskill karena rotasi jabatan atau posisi kerja
selalu ada sesuai waktu yang ditentukan,

sehingga dibutuhkan kemampuan adaptasi
yang cepat dan tepat agar bisa mengikuti pola
kerja yang ada. Salah satu softskill yang dituntut
adalah kemampuan komunikasi interpersonal
yang baik. Kemampuan berkomunikasi ini sangat
penting karena mereka harus menghadapi
debitur, nasabah, dan pihak ketiga yang ingin
menjalin kerjasama.
“BNI sebagai salah satu bagian dari BUMN
tentu akan menghadapi banyak pihak sehingga
diperlukan keterampilan berkomunikasi agar
para investor maupun pihak ketiga lainnya bisa
nyaman dan yakin ketika menjalin hubungan
kerja,” kata Relationship Manager Bank BNI Sentra
Kredit Kecil Surabaya ini.
Ditambahkannya, prioritas utama berkarir
di dunia perbankan juga ditentukan oleh
capaian Indeks Prestasi Komulatif (IPK) agar para
calon lulusan benar-benar memiliki bekal yang
cukup sebelum melamar pekerjaan. “Di bidang
akademik, bekal yang harus mereka perhatikan
adalah IPK. Soalnya di kampus swasta yang
dilihat itu IPK-nya dulu, baru kemudian yang
lainnya,” tuturnya.
Disamping IPK yang bagus, menurut istri dari

Agung Setiawan, hard skill dan soft skill harus
dimiliki seimbang dan berjalan seirama. Hardskill
tanpa softskill tidak akan berarti apa-apa, begitu
juga sebaliknya. “Jadi kembangkanlah potensi
kalian semaksimal mungkin dan asahlah soft skill
tanpa henti. Kompetensi, wawasan, pengetahuan
dan kreativitas harus bisa mengikuti
perkembangan zaman sehingga nantinya tidak
tertinggal,” katanya.
Maharani berpesan kepada adik mahasiswa
STIE Perbanas Surabaya agar kreatif, inovatif, dan
cekatan dalam merespon berbagai informasi
terbaru. Peran aktif mahasiswa ini bisa dilakukan
dengan ikut ber-organisasi, kompetisi bahkan
dengan menjadi asisten dosen sekalipun. Sebab
semua kegiatan tersebut dapat membentuk
mental dan keterampilan para lulusan selain teori
yang diajarkan dalam perkuliahan.
“Kepada STIE Perbanas Surabaya, saya
berterima kasih sudah membekali berbagai
pengetahuan yang bermanfaat dalam dunia
kerja. Lalu untuk para adik-adik mahasiswa
teruslah mengeksplorasi diri mencari
pengetahuan dan pengalaman sebanyak
mungkin agar nantinya dapat berguuna dalam
melamar kerja,” pesannya. (Eko)
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Semnas
SuperSoftskillMentoring

Seminar Nasional P3K2P STIE Perbanas Surabaya

Sudah Saatnya Indonesia Memiliki UU Whistleblower

G

una mendukung peningkatan upaya
pemerintah dalam pemberantasan
korupsi di Indonesia, Pusat Peneliltian dan
Pencegahaan Kejahatan Kerah Putih (P3K2P) STIE
Perbanas Surabaya menyelenggarakan seminar
nasional dengan tema “Praktik-Praktik dan
Perlunya Undang-Undang Whistleblower Untuk
Pencegahan Korupsi”, Kamis (12/5). Bertempat
di JW Marriott, Seminar yang diselenggarakan
bekerjasama dengan Association of Certified
Fraud Examiner (ACFE) Indonesia Chapter–East
Java Region ini, diikuti oleh berbagai kalangan,
seperti akademisi, praktisi, pejabat pemerintah,
serta pejabat publik lainnya. Pembukaan acara
langsung disampaikan oleh Treasury ACFE IC
S, Alexander
Sianturi.

Seminar ini berbentuk forum diskusi
sehingga banyak sharing yang dilakukan oleh
pemateri dan para peserta seminar. Seminar
berjalan dengan dibagi menjadi dua sesi,
yang diisi oleh enam narasumber profesional
untuk mengkaji pentingnya Undang-Undang
whistleblower sebagai upaya pencegahan
korupsi di Indonesia.
Sesi pertama, narasumber yang hadir adalah
Tina Amalia (PT. Pertamina Persero), Nuning
Isnainijati (Otoritas Jasa Keuangan), dan Dr.
Ir. Imam Arifin (Direktorat Jenderal Pajak). Di
sesi kedua, materi-materi seminar dibawakan
oleh I Nyoman Wara, SE, Ak, CA, CfrA (Badan
Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia), Prof.
Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum (Universitas
Airlangga Surabaya), dan Prof. Dr. R. Wilopo,
Ak, M.Si, CFE., (Chairman ACFEIC – East Java
Region dan dosen tetap STIE Perbanas
Surabaya). Para narasumber
tersebut memberikan materi
whistleblowing system (WBS)
mulai dari pembuatan
kebijakan-kebijakan,
pencegahan korupsi, sampai
dengan metode pelaporan
whistleblower.
Menurut Prof. Dr. R.
Wilopo, Ak, M.Si, CFE., Indonesia
memiliki kekurangan terkait
Undang-Undang perlindungan
terhadap whistleblower. “Dari penelitian
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yang saya lakukan bersama beberapa dosen
STIE Perbanas Surabaya mengenai whistleblower
ini, di Indonesia masih kurang undang-undang
perlindungan untuk whistleblower. Selama ini
hanya ada undang-undang perlindungan saja.
Dengan adanya seminar ini, para peserta seminar
yang telah terdaftar datanya akan kami ajak focus
group discussion untuk membuat rancangan
undang-undang whistleblower dan supaya di
wilayahnya masing-masing membuat sistem
whistleblower. Setelah semua itu terpenuhi,
diharapkan kita untuk memberantas korupsi
menjadi lebih mudah karena ada perlindungan
bagi para pelapor,” jelas Prof. Dr. R. Wilopo, Ak,
M.Si, CFE. (Jazu/Eko)

Manrisk

C

entre of Apply Banking Management (CABM) STIE
Perbanas yang sudah dipercaya sebagai provider
oleh Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP), kembali
menggelar Pelatihan Sertifikasi Manajemen Risiko
Perbankan Indonesia Level 2 (BSMR). Kegiatan tersebut
diadakan di Swiss Bell Hotel, pada 17-18 Mei 2016 dan
diikuti sejumlah pejabat bank di Indonesia.
Tujuan dari pelatihan tersebut adalah untuk
meningkatkan tata kelola yang baik, terutama untuk industri
perbankan Indonesia melalui ujian sertifikasi manajemen
risiko yang akan diadakan BSMR pada 28 Mei 2016 di
Surabaya. Pejabat bank yang berkesempatan mengikuti
pelatihan, diantaranya Bank ICBC, Bank Commonwealth,
Bank Sahabat Sampoerna dan Bank Maspion.
Guna mendukung kegiatan tersebut, hadir pembicara
dari kalangan profesional di bidang manajemen risiko
perbankan, yaitu Drs. Ec. Abdul Mongid, MA., Ph.D.,
Anggraeni, SE., M.Si., dan Edy Prayitno, SE., MM. Di akhir
pertemuan, masing-masing pembicara mengadakan
Exercise dan Comprehensive Test. Hasil tes tersebut
diharapkan dapat mengukur seberapa besar pemahaman
peserta terhadap materi yang telah disampaikan pembicara.
(Finda/Eko)

CABM STIE Perbanas
Gelar Pelatihan
Sertifikasi Manrisk
Level 2 (BSMR)
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Ceremonia

Anak Petani
Pacitan Jadi
Wisudawan
Terbaik,
Raih Beasiswa
LPDP di UGM

S

ebanyak 526 wisudawan mengikuti
Prosesi Wisuda STIE Perbanas di Dyandra
Convention Center, Sabtu (21/5). Kegiatan
yang berlangsung sejak pukul 08.00 itu terdiri
atas 58 orang wisudawan dari Program Studi
(Prodi) D3 Akuntansi, 56 orang wisudawan
dari Prodi D3 Keuangan dan Perbankan, 166
orang wisudawan dari Prodi S1 Manajemen,
234 orang wisudawan dari Prodi S1 Akuntansi,
dan 12 orang wisudawan dari Prodi Magister
Manajemen.
Dalam kesempatan tersebut, terpilih
wisudawan terbaik yang mendapat penghargaan
berupa Piagam Penghargaan dan Uang Tunai.
Sedangkan kriteria yang ditetapkan untuk meraih
predikat wisudawan terbaik adalah mendapat IPK
tertinggi di antara semua lulusan pada masing-
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masing program studi. Selain itu ujian skripsi/
LKP lulus pada ujian utama (tanpa mengulang),
tidak pernah melakukan pelanggaran akademik,
berprestasi nonakademik, dan aktif berkegiatan
organisasi mahasiswa. Akhirnya, wisudawan
terbaik yang memenuhi semua kriteria itu adalah
Lufi Yuwana Mursita, SE., dari program studi
Sarjana Akuntansi dengan IPK 3,95.
Lufi Yuwana Mursita S.E. merupakan
wisudawan dari Prodi S1 Akuntansi STIE Perbanas
Surabaya angkatan 2012. Meski terlahir dari
keluarga petani di Kabupaten Pacitan, namun
hal ini tidak menyurutkan semangatnya untuk
membuat bangga kedua orangtuanya. Ini terlihat
dari prestasinya mendapatkan beasiswa penuh
atau kuliah GRATIS di STIE Perbanas Surabaya.

Selama kuliah, wanita mungil ini termasuk
mahasiswa yang aktif berorganisasi. Dia bahkan
pernah menjabat sebagai Presiden Direktur
Badan Eksekutif Mahasiswa. Selain itu, wanita
yang akrab dipanggil Lufi ini juga pernah
mengukir prestasi, yakni sebagai Mahasiswa
Berprestasi (MAWAPRES) Perguruan Tinggi
Swasta Kopertis Wilayah VII Tahun 2014. Bahkan,
mahasiswi berkerudung ini meraih Juara I dalam
ajang Muda Sabudarta (Generasi Muda Sadar
Budaya dan Pariwisata) Indonesia 2015.
Wujud apresiasi pihak kampus kepada
wisudawan terbaik adalah memberikan beasiswa
untuk studi lanjut di program Pascasarjana STIE
Perbanas Surabaya tahun akademik 2016/2017.
Beasiswa ini diwujudkan dalam bentuk subsidi
sebesar 50% dari biaya pendidikan. (Eko)

IKAPNAS Sumbang 105,2 Juta
Untuk Penyediaan
Bahan Pustaka
Mahasiswa

G

una menjalin hubungan baik dengan
para alumni, STIE Perbanas Surabaya
mengadakan Perbanas Alumni Night
(PAN) 2016 sebagai ajang pertemuan calon
lulusan dengan Pengurus Ikatan Alumni
Perbanas (IKAPNAS), Rabu (18/5) di Mercure
Hotel Surabaya.
Kegiatan PAN 2016 kali ini dihadiri oleh
pimpinan STIE Perbanas Surabaya, pengurus
IKAPNAS, dosen dan karyawan, serta para
calon wisudawan. Ajang pertemuan alumni ini
memang diadakan sebelum Wisuda. Dalam
kesempatan tersebut, IKAPNAS memberikan
sumbangan dana untuk meningkatkan kualitas
sarana dan prasarana STIE Perbanas Surabaya.
Ketua IKAPNAS, Dr. Dr. Abdul Gofar Ismail,
SE., MM., menyerahkan sumbangan Rp 105,2
juta kepada Ketua STIE Perbanas Surabaya, Dr.
Lutfi, SE., M.Fin., yang didampingi Dr. Sasongko
Budisusetyo, M.Si., CA., CPA., CPMA.
”Sumbangan dana ini tentu sangat
bermanfaat bagi STIE Perbanas Surabaya,

nantinya dapat digunakan untuk penyediaan
bahan-bahan pustaka bagi mahasiswa dalam
jangka panjang. Selain itu, sumbangan dari
IKAPNAS ke depan juga bisa dialokasikan
untuk pengadaan software sehingga dapat
meningkatkan sarana dan prasana kampus yang
makin berkualitas,” terang Dr. Lutfi, SE., M.Fin.
Tema yang diusung dalam PAN 2016
adalah Black and White, sehingga tak heran jika
sekitar 500 calon wisudawan yang hadir terlihat
dominan menggunakan busana hitam dan
putih. Mereka tampak serasi dan elegan dengan
busana yang dikenakan. Setelah memberikan
sumbangan, para wisudawan larut menikmati
hiburan yang ditampilkan, salah satunya yaitu

live music. Keseruan dan kemeriahan acara makin
terlihat setelah UKM Tari STIE Perbanas Surabaya
menampilkan modern dance secara energik
dihadapan calon wisudawan.
Di samping itu, game-game seru diberikan
kepada calon wisudawan turut mewarnai
kemeriahan yang makin fantastik. Keseruan
acara semakin lengkap setelah Disc Jockey (DJ)
menunjukkan perfomance-nya di akhir acara
tersebut. Kesan yang mendalam bagi calon
wisudawan pada malam tampak jelas, hal
itu terlihat dari sorot mata yang sedu sedan,
mengingat setelah diwisuda nanti mereka tentu
berpisah karena kesibukan dengan pekerjaan
masing-masing. (Eko)
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Ceremonia

14 Perbankan
21 Perusahaan

Ramaikan
Job Fair
Spesial
STIE
Perbanas

K

ampus STIE Perbanas Surabaya bersama
Perbanas HRD Club kembali menggelar
Perbanas Job Fair Tahun 2016. Bertempat
di Auditorium STIE Perbanas Jl. Nginden Semolo
No. 34-36 Surabaya, Job Fair kali ini diselenggarakan selama 3 hari berturut-turut, tepatnya hari
Kamis-Sabtu, 2-4 Juni 2016. Dalam acara peres-
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Ceremonia

mian Job Fair itu, telah hadir pula jajaran pimpinan STIE Perbanas Surabaya, Wakil Ketua Yayasan
Pendidikan Perbanas Jawa Timur, dan Wakil Ketua
Perbanas HRD Club, serta sejumlah perwakilan
dari perusahaan peserta Job Fair Juni 2016. Tidak
kalah pentingnya, pencari kerja yang hadir dalam
acara sangat banyak dan hampir mencapai ribuan
orang pencari kerja.
Job Fair saat ini merupakan kali kedua di tahun 2016, ratusan peluang kerja untuk fresh graduate maupun yang telah berpengalaman telah
dibuka. Sejumlah lowongan kerja, antara lain:
Account Officer Program (AOP), Priority Relationship Manager, Account Officer, Teller, Customer Service, Sekretaris, Collection, Funding Officer, Produk
Manager, Enginer, Relashionship Officer, dan masih
banyak lagi. Kemudian, sejumlah perbankan dan
perusahaan yang mengikuti di antaranya BCA,
CIMB Niaga, Bank Danamon, Bank Maspion, CNB,
Bank Panin, PT. SPIL, ASTRA, Adira Finance, JNE,
dan masih banyak lagi yang lainnya.
Menurut Wakil Ketua Perbanas HRD Club, Yusuf Sutandio, Job Fair di STIE Perbanas Surabaya
tahun ini dapat dikatakan Spesial 3. Untuk spesial pertama, Job Fair saat ini sudah masuk tahun yang ke-10. Di tahun ini pula, Job Fair akan
digelar tiga kali dalam kurun waktu satu tahun.
Spesial Kedua, Job Fair diselenggarakan lebih
lama dan mengambil hari Sabtu, notabene hari
nonaktif kerja. ”Spesial yang ketiga, STIE Perbanas Surabaya melalui Unit Perbanas Carrer Center
(PCC) telah berhasil menghimpun 35 peserta Job
Fair, di antaranya 14 Perbankan, 7 Insurance, dan
14 Non Keuangan. Hal itu berarti STIE Perbanas
telah memperluas jaringan penyedia lapangan
kerja dengan menggandeng lebih banyak lembaga Non Keuangan untuk mengikuti Job Fair ini,”
papar Yusuf Sutandio.

Sementara, Ketua STIE Perbanas Surabaya, Dr.
Lutfi, SE., M.Fin., dalam sambutannya menyampaikan Job Fair ini dapat dijadikan wadah bagi
para lulusan perguruan tinggi, baik STIE Perbanas
sendiri maupun kampus yang lainnya, sehingga
mereka dapat dimudahkan dalam proses pencarian kerja. Lalu, bagi pengguna lulusan dari
Perbankan maupun perusahan lainnya, nantinya
dapat menemukan lulusan terbaik sesuai yang
dibutuhkan. “Kami juga harap Job Fair ini dapat
memperpendek masa tunggu lulusan terutama
lulusan STIE Perbanas Surabaya dan dapat juga
membantu anak bangsa untuk menapaki dunia
kerja. Sebenarnya, bagi STIE Perbanas Surabaya,
Job Fair ini tidak sekadar kegiatan sekali waktu
kemudian selesai, tapi ini adalah ajang untuk net-

working dengan Bank dan Perusahaan peserta
Job Fair sehingga dapat dilakukan kelanjutan kerjasama untuk Magang mahasiswa, Persiapan Dunia Kerja untuk Mahasiswa maupun Kuliah Tamu,”
imbuhnya.
Wakil Ketua Yayasan Pendidikan Perbanas
Jawa Timur, Theo M.P. Nugroho turut memberikan
pesan dan saran. Menurutnya, dunia perbankan
saat ini sangat membutuhkan tenaga marketing
yang handal, berkompeten, dan tahan banting.
Oleh karena itu, para lulusan khususnya STIE Perbanas perlu memanfaatkan kesempatan ini agar
nantinya dapat cepat diterima kerja di dunia perbankan. (Eko/Ind)
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Wacana

Resensi Buku Akuntansi Manajemen
Oleh: Kautsar R. Salman, SE. MSA. Ak. BKP. SAS. CA.

A

lhamdulillah buku kami yang ketiga akhirnya terbit juga pada April 2016 yang lalu
dengan judul “Akuntansi Manajemen: Alat
Pengukuran dan Pengambilan Keputusan Manajerial”. Buku ini ditulis bersama dengan Drs. Ec.
Mochammad Farid, MM yang lebih berkompeten
dari sisi pengambilan keputusan manajerial. Buku
ini adalah buku ketiga yang kami tulis setelah
sebelumnya adalan buku “Akuntansi Perbankan
Syariah: Berbasis PSAK Syariah” pada tahun 2012
dan Alhamdulillah sudah cetakan ketiga saat ini
dan baru edisi pertama karena kesibukan dari
penulis sehingga edisi revisi dari buku “Akuntansi
Perbankan Syariah” belum bisa diselesaikan. Buku
yang lain adalah “Akuntansi Biaya: Pendekatan
Product Costing” yang terbit tahun 2013 dan Alhamdulillah sudah edisi kedua dan cetakan kedua
saat ini. Sasaran dari Buku Akuntansi Manajemen ini adalah para mahasiswa D3/S1 Akuntansi
dan Manajemen tingkat (tahun) kedua atau ketiga setelah tahun sebelumnya menguasai materi
Akuntansi Biaya.

Perencanaan Manajerial
Bab 9: Pengambilan Keputusan Taktis
Bab 10: Manajemen Kualitas Total (Total
Quality Management)
Bab 11: Biaya Target (Target Costing)
Bab 12: Kartu Nilai Keseimbangan (Balanced
Scorecard)		

Ulasan dan Kajian Riset Penting
dalam Buku

Hadir dengan Konteks Kelokalan

Buku “Akuntansi Manajemen: Sebagai Alat Pengukuran dan Pengambilan Keputusan Manajerial”
hadir sebagai salah satu solusi atas keterbatasan
jumlah literatur dalam dunia pendidikan akuntansi
manajemen yang ditulis oleh penulis lokal di Indonesia. Mayoritas literatur yang ada masih didominasi
literatur asing. Selain itu, muncul anggapan sulitnya
mempelajari akuntansi manajemen khususnya dari
kalangan mahasiswa, hal ini bisa disebabkan belum
adanya literatur lokal yang yang menguraikan ilmu
secara lengkap sekaligus memberikan soal dan cara
penyelesaiannya dalam satu bahasan. literatur yang
ada saat ini mempunyai kesulitan yang relatif tinggi
untuk dapat memahami dan mempraktikkan dalam
contoh yang lebih riil dala kehidupan keseharian
kita.
Buku ini menawarkan konteks kelokalan, kesederhanaan dan kemudahan dalam memahami
ilmu akuntansi manajemen. Pada setiap bahasan
diberikan rumus atau formula yang mudah dan
sederhana sebagai pijakan dalam pengendalian
dan pengambilan keputusan. Tidak ketinggalan
pada setiap bahasan, disajikan contoh soal dan
penyelesaiannya sehingga memudahkan para
mahasiswa dan pembaca lainnya dalam memahami makna dan aplikasinya dalam soal latihan
dan soal kasus pada setiap babnya. Pada akhir
buku ini, diberikan definisi beberapa istilah penting dan sulit yang sering ditemui dalam setiap
bahasan, yang terangkum dalam Glosarium. Pembaca yang mengalami kesulitan dalam membaca
istilah dalam isi buku ini, dapat melihat pada Glosarium yang disajikan secara sistematis.

Garis Besar Isi Buku

Secara garis besar, dasar ilmu akuntansi
manajemen adalah berpijak pada kajian seputar
aktivitas. Bahasan mengenai aktivitas bisa kita
16
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dapatkan pada bahasan Perilaku Biaya Aktivitas
dan Kosting Berbasis Aktivitas. Biaya aktivitas
dapat bersifat tetap, variabel maupun campuran
(mixed). Pada kosting berbasis aktivitas, aktivitas
dapat diklasifikasikan menjadi aktivitas tingkat
unit, batch, produk dan fasilitas. Pada bahasan lain
disajikan cara mengukur dan mengevaluasi setiap
pusat pertanggungjawaban khususnya pusat
investasi seperti ROI dan laba residual atau economic value added (EVA). Analisis Biaya-VolumeLaba dan Biaya Target sebagai alat perencanaan
manajerial dikupas dalam bahasan lain di buku
ini. Proses pengambilan keputusaan yang diaplikasikan dalam Penetapan Harga Transfer dan
Pengambilan Keputusan Taktis dalam berbagai
alternatif keputusan disajikan secara lengkap
beserta contoh kasus dan penyelesainnya. Sajian
buku ini diakhiri dengan bahasan tentang BSC
mengenai uraian setiap perspektif beserta ukuran
(measures) yang bisa diterapkan untuk keempat
perspektif.
Secara lengkap berikut adalah sistematika
dari buku ini:
Bab 1: Peranan dan Sejarah Akuntansi
Manajemen
Bab 2: Konsep Dasar Akuntansi 		
Manajemen
Bab 3: Perilaku Biaya Aktivitas
Bab 4: Sistem Perhitungan Biaya 		
Tradisional (Traditional Costing)
Bab 5: Kosting Berbasis Aktivitas 		
(Activity-based Costing)
Bab 6: Akuntansi Pertanggungjawaban
(Responsibility Accounting)
Bab 7: Penetapan Harga Transfer
Bab 8: Analisis Biaya-Volume-Laba: Alat

Pada bahasan beberapa bab dalam buku ini,
diberikan uraian beberapa kajian riset empiris
penting dan fenomenal yang perlu diketahui mahasiswa, diantaranya riset Chang, Cheng and Trotman (2008) yang berkaitan dengan harga transfer
negosiasi, Kaplan and Norton (1992, 1996), Neely
(2008), Cheng and Humphreys (2012), Chi and
Hung (2011) dengan Balanced Scorecard-nya. Selain itu, studi Cooper and Slagmulder (2007) yang
mengkaji target costing, juga studi Ittner, Lanen
and Larcker (2002) yang mengkaji hubungan antara activity based costing (ABC) dengan kinerja
perusahaan. Dan beberapa studi lainnya diuraikan sesuai dengan pokok bahasan-nya.
Salah satu yang diulas dari Buku ini adalah
studi dari Chang, Cheng and Trotman (2008), dimana ketiganya melakukan penelitian dengan
topik harga transfer dan mengkaji beberapa
faktor yang mempengaruhi penentuan harga
transfer negosiasi yang meliputi peran manajer,
pembingkaian informasi dan sikap lawan negosiasi. Studi mereka menggunakan subjek penelitian sebanyak128 mahasiswa program magister
perdagangan dan teknologi bisnis di salah satu
universitas di Australia. Hasil studi Chang, Cheng
and Trotman (2008) menemukan bahwa pembingkaian informasi dan sikap serta tujuan lawan
negosasi berpengaruh dalam menetapkan harga
transfer.

Penutup

Kita punya harapan yang besar dari terbitnya
buku ini untuk dapat memberikan kemanfaatan
yang besar bagi mahasiswa, dosen, peneliti dan
pihak berkepentingan lainnya dalam proses pembelajaran maupun penelitian. Kita mendasarkan
pada sebuah hadits yang berbunyi “Sebaik-baik
manusia adalah orang yang paling bermanfaat
bagi orang lain”. Namun demikian, ungkapan
“Tidak ada gading yang tak retak” yang berarti
bahwa apa yang sudah kita hadirkan ini pasti ada
kekurangan dan keterbatasan, maka dengan tangan terbuka kami akan menerima masukan, saran
dan kritikan untuk perbaikan buku ini di masa
mendatang.

Perpustakaan Jadi Upaya
untuk Cerdaskan Bangsa

Bangsa yang cerdas adalah
bangsa yang menguasai ilmu
pengetahuan. Perpustakaan
merupakan sarana bagi mereka
yang ingin menambah ilmu
pengetahuan dengan membaca
buku secara mudah dan murah.
Bicara tentang perpustakaan,
tampaknya ada perbedaan
antara perpustakaan yang
dulu dan sekarang. Dulu,
perpustakaan hanya menjadi
tempat membaca buku, namun
sekarang, perpustakaan
menjadi ujung tombak untuk
mencerdaskan bangsa.

P

erpustakaan terus melakukan pembenahan
dan pengembangan secara bertahap. Salah
satunya dengan membangun sistem yang
lebih baik. Upaya pembenahan tersebut dilakukan agar bisa mencerdaskan bangsa. Salah satu
bentuk pembenahan tersebut terlihat dengan
mengaktifkan kembali perpustakaan sekolah
yang selama ini tidak terurus. Harapannya agar
semua perpustakaan sekolah bisa kembali aktif
dan menjadikan perpustakaan sekolah sebagai
salah satu tempat pembelajaran, pengajaran dan
rekreatif.
Untuk menjadi perpustakaan yang baik
perlu melihat berbagai aspek. Mulai dari mempersiapkan kebutuhan pengguna, hingga banyak aspek dan kebutuhan yang harus disiapkan
perpustakaan untuk menghadapi kemajuan
generasi yang di era teknologi informasi. Beberapa perpustakaan sudah mulai menyiapkan perpustakaan digital, sebagai langkah untuk mem-

berikan kenyamanan bagi pustakawan yang suka
mobile dan tidak memiliki waktu untuk berkunjung ke peprustakaan.
Perpustakaan juga sudah melakukan banyak
perubahan dan pengembangan layanan ,diantaranya :
SS Meningkatkan kualitas dan profesionalitas
pengelola perpustakaan.
SS Meningkatkan sarana prasarana perpustakaan
SS Meningkatkan koleksi perpustakaan,
koleksi perpustakaan merupakan “ruh”
perpustakaan, baik koleksi yang tercetak
maupun non cetak termasuk digital.
SS Mengadakan promosi perpustakaan.
SS Membangun kerjasama antar perpustakaan.
SS Meningkatkan variasi layanan.
SS Dukungan anggaran.
Seperti yang telah dilakukan oleh perpustakaan STIE Perbanas, yang telah melakukan
banyak perubahan, Perpustakaan STIE Perbanas telah memberikan fasilitas-fasilitas untuk akademika yang ada di kampus, diantaranya fasilitas
ruangan ber-AC, katalog online yang bisa diakses
dari rumah, ruangan dengan susasana alunan
music selama masa perkuliahan. Jurnal Online
juga bisa diakses di ruangan digital collection
atau bisa juga menggunakan hotspot STIE Perbanas. Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya ingin
memberikan kesan yang nyaman, sejuk dan full
akses wifi selama jam operasional. Selain itu untuk memudahkan pengguna, di sediakan layanan
telepon untuk memperpanjang masa peminjaman buku. Ada juga layanan untuk chat online
melalui website www.library.perbanas.ac.id.
Jika kurang familiar, Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya juga hadir di media social, seperti
facebook, twitter, instagram, yang bisa di follow

dengan mengetikan @perbanaslib di akun medsos yang kalian punya. Sehingga untuk keperluan kuliah seperti buku dan jurnal bisa kalian
tanyakan. Selain itu, untuk menunjang kemampuan berbahasa inggris, perpustakaan menyediakan ESAC room yang dimana ruang ini akan
memafasilitasi grup maupun individu yang ingin
mengembangkan softskill berbahasa inggris melalui pre-test TOEFL, reading, listening, grouping,
discussion. Tidak hanya itu, di Perpustakaaan STIE
Perbanas Surabaya juga mengadakan pelatihan
untuk pencarian informasi bagi mahasiswa, agar
lebih terbiasa dalam mengakses jurnal dan juga
mengakses katalog perpustakaan melalui program MPII (Metodologi Pecarian Informasi Ilmiah).
Perpustakaan saat ini harus bisa memenuhi
kinginan dari pengguna dan juga mampu
melakukan pengembangan untuk memberikan
yang terbaik bagi bangsa ini, terutama untuk
mencerdaskan bangsa, tidak bisa berdiam diri
begitu saja melihat perkembangan kebutuhan
pengguna yang semakin beragam.
Salam Literasi,
By: Adistio Wahyudi

Sumber: http://bpad.bantenprov.go.id/read/
berita/47/PEMBERDAYAAN-PERPUSTAKAANUNTUK-MENGEMBANGKAN-MINAT-BACA.html#.
V7apW-Tiv3E
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Asah Kemampuan
Bahasa Inggris dalam
Drama Live Show

D

i era MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) saat ini,
kemampuan berbahasa asing terutama Bahasa Inggris
sangat dibutuhkan dalam persaingan bisnis, baik ekonomi
perbankan maupun pasar modal. Itu sebabnya, mahasiswa harus
bisa mengasah ketrampilannya ber-bahasa inggris. Unit Kegiatan
Mahasiswa (UKM) English Club STIE Perbanas Surabaya mencoba
mewadahinya dengan menggelar Pentas Drama dengan
menggunakan Bahasa Inggris di Auditorium Hall A, Minggu (8/5).
Dalam pementasan drama yang dihadiri 300-an penonton
dan dikemas dalam Drama Live Show 2016 berjudul ‘Struggle
of Aminah’ ini menceritakan tentang kisah-kisah terkemuka
di dunia yang hampir tidak tampak di zaman modern. Selain
itu, pementasan drama ini bertujuan untuk menghibur dan
mempererat tali silaturahmi bagi seluruh civitas akademika STIE
Perbanas Surabaya maupun kalangan umum.
Acara yang diadakan sejak pukul 18.30 ini diawali dengan
menampilkan profil 14 mahasiswa yang menjadi pemain dan
panitia pelaksana dari UKM English Club STIE Perbanas Surabaya.
Hal inilah yang belum disajikan pada pementasan di tahun-tahun
sebelumnya sehingga penampilan kali ini tampak baru dan
berbeda.
Ketua STIE Perbanas Surabaya, Dr. Lutfi, SE., M.Fin., turut hadir
memberikan sambutan dan apresiasi kepada UKM English Club.
Beliau mengimbau kepada mahasiswa STIE Perbanas Surabaya
untuk selalu mengasah kemampuan dalam berbahasa Inggris.
Dengan pementasan drama berbahasa inggris ini dapat dijadikan
kegiatan untuk mengasah softskill berbahasa inggris dan
nantinya perlu ditingkatkan secara intens dan berkelanjutan.
Ketua Pelaksana EC Drama Live Show 2016, Rizaldi Tegar
Darmawan merencanakan kegiatan pementasan drama UKM
English Club untuk tahun-tahun ke depan dapat terselenggara
secara rutin dan lebih baik lagi. ”Kami berharap, kegiatan atau
program kerja entertainment (hiburan,-red) tahunan seperti
ini jangan sampai diabaikan, harus ada regenerasi untuk ke
depannya supaya program kerja seperti ini tetap lanjut dan
harus lebih baik dari tahun sebelumnya, mulai dari konsep acara,
kepanitiaan, sampai kuantitas penontonnya,” ujarnya. (Betty/Eko)
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SMAK St. Louis 1 Surabaya Borong Juara

Gladiator Basketball Competition 2016

U

nit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Bola
Basket STIE Perbanas Surabaya kembali
merealisasikan program kerja invitasi
rutinnya, yakni Gladiator Baskeball Competition
2016. Pergelaran tahun ini tampak spesial,
karena lomba basket tersebut terselenggara
untuk pertama kalinya di Gelanggang
Olahraga (GOR). Sebanyak 35 tim dari SMA
di Kota Surabaya dan sekitarnya ikut serta
dalam kompetisi yang megah itu.

Kebahagiaan juga terpancar dari wajah
pemain terbaik yang terpilih. Pada kesempatan
ini, Most Value Player (MVP) diborong oleh SMAK
St.Louis 1 Surabaya, untuk putra diraih Brian dan
kategori putri diraih Julienna Hartono. Hadiah
para pemenang diberikan langsung oleh Dr.
Sasongko Budisusetyo, M.Si., CA., CPA., CPMA,
selaku Pembantu Ketua (Puket III) Bidang
Kemahasiswaan dan Kerjasama STIE Perbanas
Surabaya.

Bertempat di DBL Arena Surabaya,
kompetisi ini terbagi menjadi 2 sesi, yaitu babak
penyisihan dan quarter final. Sementara, untuk
babak semifinal sendiri diadakan 20-28 Maret
2016 di Lapangan Kampus 2 STIE Perbanas
Surabaya, sedangkan mulai dari quarter final
sampai final digelar di DBL Arena Surabaya, pada
9-10 April 2016.

Kemeriahan kegiatan Gladiator Basketball
Competition 2016 semakin lengkap dengan
adanya sorakan dari sejumlah supporter yang
hadir dari setiap tim. Pada akhirnya, Sixteen
Mania dari SMA Negeri 15 Surabaya menyandang
gelar supporter terbaik berdasarkan keputusan
panitia penyelenggara. Ketua Pelaksana Gladiator
Basketball Competition 2016, Kresna Rizki
berharap acara kompetisi basket tersebut dapat
ditingkatkan di tahun mendatang. ”Semoga
kegiatan ini nantinya lebih ditingkatkan dan
luar biasa dari tahun sekarang. Rasanya senang
bisa mengadakan acara ini di GOR untuk
pertama kalinya semenjak Gladiator diadakan,”
pungkasnya. (Jazu/Eko)

Pihak penyelenggara telah membagi
kompetisi basket untuk SMA ini menjadi dua
kategori, putra dan putri. Untuk kategori
putra, Juara 1 putra diraih oleh SMAK St.Louis
1 Surabaya dan runner up diraih oleh SMAN 16
Surabaya. Untuk tim putri, Juara 1 diraih oleh
SMAK St. Louis 1 Surabaya dan Juara 2 diraih

oleh
SMA
Nation
Star
Academy. Para
pemenang
kompetisi basket ini tampak gembira menerima
hadiah. Bagi kategori putra, juara pertama
mendapatkan piala dan uang sejumlah 2 juta
rupiah dan juara kedua mendapatkan uang
senilai 1,5 juta rupiah. Sementara, untuk kategori
putri, juara pertama mendapat uang senilai 1,5
juta rupiah dan juara kedua mendapat 1 juta
rupiah.
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Management Day

Memudahkan
Mahasiswa Baru Ambil
Konsentrasi Jurusan

H

impunan Mahasiswa Jurusan (HMJ)
Manajemen STIE Perbanas Surabaya
menyelenggarakan kegiatan Management
Day, pada Sabtu (16/4). Bertempat di Auditorium
Hall A STIE Perbanas Surabaya, peserta yang
ikut acara ini sebanyak 379 mahasiswa baru
yang akan mengambil konsentrasi pada Jurusan
Manajemen. Telah hadir pula Pembantu Ketua
(Puket II) Bidang Keuangan dan Administrasi
Umum STIE Perbanas Surabaya, Meliza Silvi, SE.,
M.Si. Beliau turut memberikan sambutan dan
membuka acara Management Day tersebut.
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Menurut Ketua Pelaksana Management Day,
Fitri Kurniasari, kegiatan ini rutin diselenggarakan
setiap tahun. Tujuannya untuk sosialisasi kepada
mahasiswa baru agar wawasan mereka semakin
bertambah terkait tiga konsentrasi Jurusan
Manajemen, yaitu Perbankan, Keuangan, dan
Pemasaran.
”Mahasiswa baru Jurusan Manajemen
yang mengikuti kegiatan ini bukan hanya
dari Strata 1 saja, tetapi Diploma 3 turut hadir.
Kegiatan Management Day ini merupakan salah
satu program kegiatan yang ada dalam HMJ
Manajemen STIE Perbanas Surabaya. Di
samping itu, kami berusaha
untuk memfasilitasi
kebutuhan
mahasiswa,

khususnya yang mengambil Jurusan
Manajemen,” papar Fitri.
Bentuk kegiatan Management Day berupa
diskusi ringan bertema ‘The Right Choice Will
Determine Your Future’. Narasumber yang
diundang pun para ahli di bidangnya, yakni
Alumni Manajemen Perbankan, Manajemen
Keuangan, dan Manajemen Pemasaran. Pakarpakar bidang manajemen yang dimaksud ini,
yaitu Eric Djami Rohi, SE., Deni Himawan, SE.,
Wildan Sanjoyo, SE., MM., dan Sigit Wijayanto, SE.
Sebelum acara berakhir, sejumlah
mahasiswa manajemen STIE Perbanas Surabaya
mendapatkan reward dari tiga kompetisi yang
digelar, yakni : Financial Competition, Banking
Competition, dan Marketing Competition. Untuk
Financial Competition, mahasiswa yang berhasil
meraih Juara 1 adalah Meriba Marscadllyn M.L.,
Juara 2 adalah Reni Tri Purniawati, dan Juara
3 adalah Erica Dewi Wahyu. Selanjutnya, pada
lomba Banking Competition, Juara 1 diraih oleh
Yonatan Ary Setiawan, Juara 2 diraih oleh Amira
Rana Adillah, dan Juara 3 diraih oleh Yalles
Aprilianingsih. Sementara itu, tim yang berhasil
memenangkan Marketing Competition, yakni
Juara 1 diberikan kepada Noisa Cahyanti, Dian
Yuni Damayanti, Nur Ghaziyatul Iffah; Juara 2
diberikan kepada Madinatul Maulida, Ahmad
Riski Zainal Musthofa, Della Vega Sari Yuniar
Putri; dan Juara Favorite Team diberikan kepada
Luisa Marlina Saragih, Meidy Izzatun Nikmah,
Irkhamnah Aisyah Yuana.
”Kami berharap kegiatan ini dapat memberi
manfaat bagi semua mahasiswa baru dalam
mengambil konsentrasi jurusan dan semoga
ke depan kami dapat menggelar acara ini
kembali. Nantinya, jika kegiatan ini tidak
dilaksanakan maka Mahasiswa jurusan
Manajemen STIE Perbanas menjadi kurang
wawasan untuk menentukan konsentrasi
yang akan ditempuh,” harap Fitri Kurniasari
dalam sambutannya. (Betty/Eko)

Gerak Mahasiswa

Perbanas Tenis Open 2016 Se-Jawa Timur

Pasangan Robin-Roni Perkuat Tim Perbanas

U

nit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Tenis Lapangan STIE Perbanas Surabaya kembali menyelenggarakan kejuaraan tenis
lapangan se-Jawa Timur, Minggu (29/5). Perbanas
Tenis Open 2016 yang tahun ini mengusung tema
‘There’s No Day Without Sports’ memperlombakan
kategori ganda putra dengan usia 17-25 tahun di
Lapangan Tenis Kutisari Surabaya.
Sebagai tuan rumah, STIE Perbanas Surabaya
mengirimkan pasangan ganda terbaiknya, yaitu
Robih Rahmatullah dan Roni Sujatmiko. Keduanya
merupakan juara dalam Turnamen Tenis Internal
STIE Perbanas Surabaya dan berkesempatan untuk berkompetisi dengan 11 pasang ganda putra
lainnya. Peserta sebanyak 12 pasang ganda putra ini berasal dari Universitas se-Jawa Timur, di

antaranya Universitas Narotama, Universitas Airlangga, UNESA, Universitas Brawijaya Malang, dan
Universitas dari Sumenep (Madura). Pertandingan
berjalan seru karena diberlakukannya sistem gugur 8 set tie break untuk memperebutkan total
hadiah jutaan rupiah.
Setelah melewati babak penyisihan, terpilih
empat pasang terbaik yang merupakan atlet nasional, yakni pasangan Ibrahim Unggullaga dan
M Rizky Widianto, Frederico dan Roy Cahyo, Taufik
& Yazid, serta Budi Juliansyah dan Edwin. Mereka
bersaing dengan ketat untuk memperebutkan
juara pada kompetisi tersebut. Akhirnya, Juara 1
diraih oleh Ibrahim Unggullaga dan M Rizky Widianto dengan memperoleh trofi dan hadiah uang
tunai 2 Juta rupiah, Juara 2 diraih oleh Frederico

dan Roy memperoleh trofi dan uang tunai 1,5 Juta
rupiah dan untuk Juara 3 bersama diraih oleh pasangan Taufik dan Yazid serta Budi Juliansyah dan
Edwin dengan memperoleh trofi dan uang tunai
1 Juta rupiah.
Kegiatan Perbanas Tenis Open 2016 ‘There’s
No Day Without Sports’ ini turut disponsori oleh
PT. Pembangkit Jawa Bali (PJB), Bakso Royal, PT.
Anugerah Jaya Semesta, dan PT. Salwa Makmur
Sejahtera.
“Semoga acara ini dapat terus dikembangkan
untuk pembibitan, kompetisi, dan jam terbang
bagi para pemain khususnya para petenis STIE
Perbanas Surabaya,” papar Ketua Pelaksana Perbanas Tenis Open 2016, Kresna Bagas Kharisma.
(Jazu/Eko)
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DJ Jevin Pecahkan Suasana
Beat on Beach 2016

H

entakan music EDN (Electronik Dance
Music) yang terdengar dari Lapangan
Kampus 1 STIE Perbanas Surabaya seakan
‘menghipnotis’ para mahasiswa STIE Perbanas
Surabaya untuk menggerakkan tubuhnya
mengikuti alunan musik. Apalagi jika melihat
sosok yang sedang asyik mengatur ritme lagu
dan memadukan musik yang pas. Dia adalah
DJ. Jevin Julian yang merupakan Disk Jockie
(DJ) nasional, runner up ajang The Remix yang
menjadi salah satu personel Soundwave.
Kegiatan yang diadakan Unit Kegiatan
Mahasiswa (UKM) band STIE Perbanas ini ternyata
mendapat sambutan baik dari semua mahasiswa.
Buktinya, sejak pukul 15.00 sudah banyak
mahasiswa yang memadati lapangan tersebut.
Dalam kegiatan rutin Music Weekend UKM Band
yang tahun ini mengusung tema Beat on Beach
2016 ini juga mengundang band dan musisi
nasional, serta masyarakat umum yang ingin
berpartisipasi.

22

KAMPUSKU | Edisi 42/September 2016

Salah satu penonton mengungkapkan
kesenangannya mengikuti pergelaran musik
itu. “Acara ini sangat menyenangkan dan seru.
Semoga tahun-tahun depan terus ditingkatkan
konsep acara seperti ini,” ungkap Heavy Effendi
salah satu penonton Beat on Beach.
Selain DJ Jevin, kegiatan tersebut juga
diramaikan penampilan DJ Face to Face, DJ
Neville Panca, Little Skank, ITS Jazz, dan para
alumni UKM Band STIE Perbanas Surabaya.
Semuanya menyajikan hiburan spektakuler
sehingga mampu memecahkan suasana malam
itu. Segenap pengunjung pun larut dalam
suasana dan hentakkan musik yang disuguhkan.
Di puncak acara, DJ Jevin Julian tampil dan
menggebrak panggung lewat lagu-lagu hits-nya.
Meskipun sempat diguyur hujan, suasana saat itu
tetap pecah dan tidak menyurutkan kehebohan
para pengunjung. (Jazu/Eko)

Gerak Mahasiswa

P

engurus Organisasi Mahasiswa (Ormawa)
STIE Perbanas periode 2016/2017 resmi
dilantik, Senin (27/6). Pelantikan tersebut
diadakan di Auditorium Kampus 1 dan dihadiri
puluhan mahasiswa dengan mengenakan jas
almamater berwarna hijau dan berbaris rapi
selama proses pelantikan. Dalam kesempatan
tersebut, hadir sejumlah pimpinan, Kepala Unit
Kerja, dan Pendamping Ormawa STIE Perbanas
Surabaya.
Acara yang dipandu oleh Indrastuti K., S.Sos.
ini, diawali dengan menyiapkan pengurus yang
hendak dilantik dengan memposisikan diri sesuai
tempat masing-masing. Lagu Indonesia Raya
pun dinyanyikan sebagai semangat nasionalisme
untuk meneruskan estafet kepemimpinan di
lingkungan STIE Perbanas Surabaya, khususnya
bagi mahasiswa.
Kampus Bisnis dan Perbankan yang berada
di Jl. Nginden Semolo 34-36 ini memiliki 20
Ormawa, di antaranya: Badan Perwakilan
Mahasiswa (BPM), Badan Eksekutif Mahasiswa
(BEM), 2 Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ),
12 Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). Sementara
itu, organisasi mahasiswa di bawah pembinaan
BEM sebanyak 2 Unit Pengembangan

STIE Perbanas Lantik
Pengurus Ormawa
Kompetensi Mahasiswa (UPKM) dan 2 Seksi
(Sie). Setiap Ormawa STIE Perbanas Surabaya
ini diharapkan mampu menjadi wadah dan
media bagi mahasiswa untuk bersosialisasi,
mengembangkan hobi dan soft skill, serta
melatih kerjasama tim. Tujuannya agar
mahasiswa bisa memiliki pengalaman dan
prestasi gemilang baik bidang akademik
maupun non akademik berdasarkan
kompetensinya.
Kepala Bagian Kemahasiswaan, Titik Sumarni,
SE., membacakan surat keputusan bahwa masa
kepengurusan periode 2016/ 2017 berakhir pada
tanggal 30 Juni 2016. Selanjutnya, pelantikan
dan janji pengurus ORMAWA dilangsungkan dan
dipimpin oleh Ketua STIE Perbanas Surabaya,
Dr. Lutfi, SE., M.Fin. Usai dilantik, para manager
ORMAWA membubuhkan tanda tangan surat
keputusan pengangkatan pengurus baru yang
disaksikan langsung oleh Dr. Lutfi, SE., M.Fin. dan
Dr. Sasongko Budisusetyo, M.Si., CA. CPA., CPMA.,
sebagai simbol bahwa periode kepengurusan
baru telah terbentuk.
Ketua STIE Perbanas Surabaya, Dr. Lutfi,
SE., M.Fin. dalam sambutannya menyampaikan
bahwa mahasiswa nantinya merupakan calon

pemimpin bangsa.
“Kalian adalah calon pemimpin negara,
melalui organisasi kalian akan mengetahui
cara memimpin dan dipimpin, jadi manfaatkan
momen luar biasa ketika kalian di Organisasi.
Bagi sebagian mahasiswa, Ormawa bukan
sekedar tempat yang sarat akan program kerja,
melalui Ormawa banyak hal yang diperoleh
dan diaplikasikan ke dalam situasi yang
sesungguhnya yaitu dunia kerja. Salah satunya
dengan mengetahui cara berinteraksi terhadap
perbedaan karakter individu, cara mengolah
waktu, melakukan sesuatu secara sistematis dan
memikirkan dampak ke depannya,” paparnya.
Prosesi pelantikan pengurus ORMAWA baru
ini diakhiri dengan sesi foto bersama dan diikuti
semua pengurus mulai dari Badan Perwakilan
Mahasiswa lanjut Badan Eksekutif Mahasiswa
hingga Sie. Kerohanian Kristen. Dengan balutan
almamater hijau khas STIE Perbanas dan Muts
(topi) memberikan kesan elegan pada semua
yang berfoto, termasuk Dr. Lutfi, SE., M.Fin., Dr.
Sasongko Budisusetyo, M.Si., CA., CPA., CPMA.,
Laila, Shaleh, S.Psi., M.MT., dan Titik Sumarni, SE,
yang duduk di barisan terdepan mendampingi
foto masing masing ormawa. (Denis/Eko)
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Temukan Bakat Siswa
dalam Christian Singing Contest

D

alam rangka memperkenalkan kampus
STIE Perbanas Surabaya kepada pihak luar,
khususnya bagi para siswa SMA/SMK/
se-derajat, Sie Kerohanian Kristen mengadakan
program kerja invitasi Christian Singing Contest.
Sebuah kompetisi rohani dalam
bidang tarik suara ini diikuti oleh
anak-anak muda Kristen dengan
kriteria umur tertentu.
Selain itu, kegiatan dimaksudkan sebagai
sarana untuk menggali dan mengembangkan
talenta, kepercayaan diri, kreatifitas, dan sportifitas
anak-anak muda, serta meningkatkan relasi
antara mahasiswa/i Kristen STIE Perbanas
Surabaya dengan pihak luar kampus.
Bahkan, kompetisi ini bisa dijadikan media
bagi anak-anak muda Kristen untuk
menyalurkan hobinya dengan kegiatan
yang positif tanpa terjerumus ke dalam
kegiatan negatif.
Christian Singing Contest bertema Pamuji
ing Gusti ini digelar pada Minggu, 22 Mei 2016.
Bertempat di Auditorium Hall A Kampus 1 STIE
Perbanas Surabaya, lomba ini diikuti sedikitnya
25 peserta yang berasal dari berbagai sekolah di
Jawa Timur. Acara ini dibagi menjadi dua sesi yang
dimulai dari pukul 09.30 – 16.00 WIB. Sesi pertama,
semua peserta lomba menunjukkan bakat
menyanyi di depan juri dengan mengeluarkan
24
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kemampuan semaksimal mungkin. Setelah seluruh
peserta selesai tampil, Dewan Juri, meliputi
Theodullus Bambang Setiawan.S.Psi, Iph Agustinus
Elisa S, dan Chandra tan Wibowo, berdiskusi dan
menentukan penilaian atas kontestan yang sudah
tampil.
Usai Ice Breaking, pada sesi kedua diumumkan
para pemenang yang mengikuti Christian Singing
Contest tahun 2016. Dari seluruh peserta yang
ikut lomba, terpilihlah tiga pemenang, yakni Juara
1 diraih oleh Audrea, Juara 2 dimenangkan oleh
Helena Novita Widhiasanti, dan Juara 3 diterima
oleh Alfredo Stefanus L. Senyum kegembiraan
dan kebanggaan pun tercermin dari wajah
para pemenang yang menerima hadiah dari
penyelenggara kompetisi. Akhir kompetisi ini
ditutup dengan kegiatan foto bersama dan doa
penutup.
“Kegiatan Christian Singing Contest 2016 ini
kami susun dengan mengharapkan kerjasama,
bantuan moral, dan material serta doa dari
berbagai pihak demi kesuksesan kegiatan ini serta
dapat memberikan manfaat sebagai landasan
pelaksanaan program kerja selanjutnya. Atas
perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan
terima kasih. Tuhan Yesus memberkati,” harap
Ketua Pelaksana Christian Singing Contest 2016,
Margareth Meggy dalam sambutannya.
(Betty/Eko)

Gerak Mahasiswa

STIE Perbanas Santuni Anak Yatim
dan Gelar Pengajian Akbar

D

alam peringatan Isra
Mi’raj, STIE Perbanas
Surabaya menggelar
Pengajian Akbar bertema
‘Hijrah Menuju Pribadi
Muslim yang Lebih Baik’ pada
Sabtu (28/5). Bertempat di
Lapangan Gedung A, kegiatan
yang diadakan Unit Kegiatan
Mahasiswa (UKM) Unit Kegiatan
Kerohanian Islam (UKKI)
bekerjasama dengan Pengurus
Masjid Al Ikhlas STIE Perbanas
Surabaya ini dihadiri lebih dari
400 peserta, diantaranya dari
pimpinan, dosen, karyawan,
mahasiswa STIE Perbanas dan
dari masyarakat umum.
Menurut Ketua Pelaksana,
Mulia, kegiatan ini merupakan kegiatan rutin
tahunan yang dilakukan secara bergantian
dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad
SAW. “Tujuannya agar peringatan Isra Mi’raj ini
digelar agar umat muslim di lingkungan STIE
Perbanas Surabaya ini menjadi pribadi yang lebih
baik. Diharapkan kedepan bisa menciptakan
kegiatan-kegiatan islami sesuai dengan syariat,”
paparnya.

hadir dalam acara tersebut.
Hadir sebagai
penceramah dalam
pengajian akbar tersebut
adalah Drs. KH. Iman
Chambali. Beliau adalah
ulama yang sering mengisi
berbagai macam pengajian,
baik on air maupun off air.
Pada kesempatan tersebut
beliau menyampaikan
bahwa hijrah bukan
perubahan yang langsung
menjadi baik, namun juga
dibutuhkan perubahan
untuk menjadi insan yang
lebih baik dari hari ke hari.
Kegiatan pengajian ini dibuka dengan
penampilan Hadroh dari para anggota
dan mahasiswa binaan UKKI STIE Perbanas
Surabaya. Sebelum acara inti Pengajian Akbar
ini dilaksanakan, ratusan anak yatim piatu
dari 4 yayasan panti asuhan di Kota Surabaya
mendapat santunan dari STIE Perbanas. Santunan
ini diberikan secara simbolik dari pimpinan
STIE Perbanas Surabaya, yaitu Meliza Silvi, SE.,
M.Si. (Pembantu Ketua II Bidang Keuangan dan
Administrasi Umum) kepada anak yatim yang

Di akhir acara, Drs. KH. Iman Chambali ikut
memberikan doa untuk STIE Perbanas Surabaya
agar menjadi kampus yang lebih baik di masa
mendatang. Dengan prestasi yang diperoleh
saat ini, diharapkan bisa menjadi pemicu untuk
menjadi kampus terbaik di tingkat regional,
nasional dan bahkan internasional. Semoga
usaha yang selama ini dilakukan STIE Perbanas
Surabaya nantinya bisa mendapat berkah
melimpah dan Ridho dari ALLAH SWT. Amin.
(eko)
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Kampus Kita

STIE Perbanas
Usung Budaya
Madura dalam
Parade Bunga
Kota Surabaya
2016

S

TIE Perbanas Surabaya kembali
berpartisipasi dalam Parade Bunga untuk
memeriahkan Hari Jadi Kota Surabaya
ke-723. Dalam kegiatan tahunan yang diadakan
Minggu, (22/5) ini STIE Perbanas Surabaya
mengambil tema Budaya Madura. Ada 5
mahasiswa yang ikut berpartisipasi dalam parade
tersebut, mereka adalah Abdul Robby (Pangeran
Secodiningrat III), Margaretha Chistina Octaviani,
(Dewi Retnadi), dan Linda, Yasfin, Lysa P. (para
wanita cantik Madura).
Kelima mahasiswa tersebut berperan sebagai
pangeran bersama permaisuri dan dayangdayangnya. Sedangkan kisah yang diangkat
adalah cerita Raja Kerajaan Sumenep, Pangeran
Secodiningrat III atau dikenal sebagai Jokothole.
Dikisahkan bahwa Jokothole memimpin
pertempuran selama 40 hari 40 malam melawan
armada dari China yang mengganggu para
nelayan di China. Dalam pertemuan tersebut,
Jokothole berhasil mengalahkan pasukan
berperahu terbang yang dipimpin Kaisar Cina
bernama Dampu Awung atau Sam Po Tualang
(Sam Po Kong). Dengan kemenangan tersebut,
para wanita cantik Madura sangat bangga
dan memuja Jokothole. Namun semua itu
tak membuatnya lupa diri dan Sang
Pangeran tetap setia mencintai
permaisurinya, Dewi Retnadi.
Setelah memgikuti
rangkaian Parade Bunga,
Margaretha Christina
Octaviani menyatakan
rasa senang dan
bangganya dapat
berpartisipasi
dalam event
kebanggaan
masyarakat
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Surabaya itu.
”Saya senang bisa ikut serta dalam parade
bunga yang digelar oleh Pemerintah Kota
Surabaya. Saya mengucapkan selamat Hari
Jadi Kota Surabaya ke-723, semoga Surabaya
ke depan semakin baik dan dapat menjadi
salah satu kota tujuan favorit bagi wisatawan
mancanegara,”
papar Raka Raki
Jawa Timur asal
Bangkalan
Madura ini.
(Eko)

Kampus Kita

Mahasiswa Sarjana Ekonomi Islam
Berpeluang di Pasar Modal Syariah

D

alam rangka peningkatkan kompetensi
dan wawasan mahasiswa di bidang Pasar
Keuangan Syariah, Program Studi (Prodi)
Sarjana Ekonomi Islam STIE Perbanas Surabaya
menggelar Kuliah Tamu ‘Pasar Modal Syariah’.
Bertempat di Ruang D302, perkuliahan ini diikuti
seluruh mahasiswa Sarjana Ekonomi Islam untuk
memperdalam materi pada mata kuliah Bank dan
Lembaga Keuangan Syariah, Sabtu (18/6).

Pasar Modal, dan Investasi Pasar Modal Syariah.
Pembicara menyampaikan prinsip syariah secara
jelas dan mudah dimengerti oleh mahasiswa
karena menggunakan metode pembelajaran
penganalogikan praktik-praktik kegiatan
ekonomi sesuai realita di lapangan.

Pemberi materi yang hadir adalah Hari
Purnomo, SE., MBA. yang sudah berpengalaman
lebih dari 20 tahun di Bursa Efek Indonesia
(BEI). Di tempat tersebut, beliau juga pernah
menduduki jabatan strategis, di antaranya kepala
divisi perdagangan, pengawasan, keanggotaan,
perdagangan derivatif, riset, dan terakhir menjadi
kepala divisi pengembangan. Pada Oktober 2013
beliau dipercaya menjadi Direktur Indonesia
SIPF (Securities Investor Protection Fund), lembaga
penyelenggara program perlindungan investor
efek Indonesia. Berbekal pengalamannya itu,
beliau menjadi penggagas sekaligus berperan
penting dalam pendirian Pasar Modal Syariah di
Indonesia.

Dijelaskan pula bahwa saat ini pemerintah
sudah mengembangkan program dan instrument
Pasar Modal Syariah. Instrumen atau produk yang
sudah diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia
adalah sukuk negara. Hal ini bisa dijadikan
peluang dan dimanfaatkan para mahasiswa STIE
Perbanas Surabaya dalam kegiatan penelitian
maupun kajian untuk membantu negara
dalam mengelola surat-surat negara yang
sudah diterbitkan. ”Pemerintah saat ini sudah
menerbitkan sukuk negara yang jumlahnya
mencapai triliunan rupiah. Nah, untuk itu bisa
diberi masukan dalam mengelola apakah sukuk
itu sudah tepat. Oleh karena itu, knowledge atau
pengetahuan mahasiswa perlu dikembangkan
secara luas dan menyeluruh sehingga mereka
dapat memahami pasar modal syariah,” jelas Hari
Purnomo usai perkuliahan.

Pada perkuliahan tersebut, pria kelahiran
Surabaya 16 Oktober 1969 ini menyampaikan
sejumlah materi yang berpedoman pada hukum
syariat Islam. Materi-materi yang disampaikan,
antara lain: Materi Prinsip Dasar Transaksi Syariah,
Materi Mekanisme Perdagangan Efek Syariah di

Di samping itu, Dosen STIE Perbanas
Surabaya dapat memanfaatkan program
sertifikasi syariah yang nantinya dapat
bermanfaat di kemudian hari. Pasalnya,
pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI)

telah membentuk Dewan Pengawas Syariah
(DPS) yang bertugas untuk mengawasi suatu
lembaga dalam pengelolaan keuangan yang
berbasis syariah. ”Sampai saat ini jumlah anggora
Dewan Pengawas Syariah di Indonesia masih
terhitung sedikit jika dibandingkan dengan
lembaga keuangan yang berbasis Syariah. Jadi,
hal tersebut dapat menjadi peluang bagi Dosen
STIE Perbanas Surabaya untuk menjadi Dewan
Pengawas Syariah di setiap lembanga keuangan
Syariah, asalkan sudah memiliki sertifikasi syariah
yang ditetapkan sesuai ketentuan,” imbuhnya.
Ditemui secara terpisah, Ketua Program
Studi Sarjana Ekonomi Islam, Dr. Dra. Ec. Wiwiek
Lestari, M.Si, menyampaikan bahwa materi yang
disampaikan kepada mahasiswa sangat tepat
dan menambah wawasan baru terkait pasar
modal syariah. Pihaknya bersama Hari Purnomo,
SE., MBA., dan sejumlah dosen STIE Perbanas
Surabaya berdiskusi terkait perkembangan
informasi dunia Pasar Modal terbaru sehingga
ke depan dapat diterapkan pada kurikulum.
”Kami akan memanfaatkan peluang-peluang
yang diinformasi oleh pemateri sehingga
mahasiswa STIE Perbanas Surabaya, khususnya
Sarjana Ekonomi Islam dapat diterima kerja
sesuai dengan kompetensi dan bidang ilmu yang
dimiliki oleh mereka,” pungkasnya. (Eko)
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How To Be A Media
Darling For Business

P

eran komunikasi diperlukan dalam membangun dunia bisnis agar
maju dan berkembang. Sejauh ini, bisnis dapat berkembang pesat
karena adanya media yang tepat untuk mengajak mitra dalam
membangun sistem. Menindaklanjuti pentingnya media dalam berbisnis,
STIE Perbanas Surabaya mengadakan Kuliah Tamu bertema ”How To
Be A Media Darling Dalam Bisnis” pada hari Rabu, (22/6). Bertempat di
Auditorium Gedung A Kampus 1, acara ini diikuti ratusan mahasiswa
yang sedang menempuh mata kuliah Komunikasi Bisnis. Adapun Dosen
pengampu mata kuliah tersebut, Shinta Setia, S.Psi. M.Com. dan Laila
Shaleh, S.Psi., M.MT.
Pemateri yang dihadirkan dalam kuliah tamu merupakan mantan
Redaktur Jawa Pos dan Direktur Jawa Pos Televisi Group, Ali Murtadlo
SH., MM. Beliau sudah lama berkecimpung di dunia media cetak dan
elektronik sehingga sangat memahami strategi yang tepat dalam
membangun bisnis yang baik dan kompetitif.
Saat menyampaikan materi perkuliahan, Ali Murtadlo sangat
interaktif dan komunikatif terhadap mahasiswa. Dirinya senantiasa
mengajukan berbagai pertanyaan sehingga mahasiswa diajak untuk
menemukan solusi yang tepat atas permasalahan
bisnis yang berkembang di era modern. Hal itu
tentu dikaitkan dengan peran media dalam
membangun bisnis modern dan berkelas.
Perkuliahan yang diselenggarakan oleh
Sarjana Manajemen ini dibagi menjadi dua
shift acara, yakni pukul 09.00 WIB dan
12.00 WIB. Alasannya, mahasiswa yang
mengambil mata kuliah Komunikasi
Bisnis dimaksudkan dapat mengikuti
perkuliahan tamu tanpa terkendala
mata kuliah lainnya. Ketua Program
Studi Sarjana Manajemen, Dr.
Muazaroh, SE., MT., mengharapkan
kuliah tamu ini nantinya dapat
menambah wawasan mahasiswa
dalam praktik membangun bisnis di
dunia kerja. Selama ini media berperan
vital sebagai sarana meningkatkan dan
mempromosikan bisnis di khalayak
umum. (Finda/Eko)
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Going Global

Profesor dari Belanda Ajak
Mahasiswa Perbanas Telusuri
Pasar Saham Internasional

U

ntuk meningkatkan kompetensi dan
wawasan global calon lulusan, Program
Studi (Prodi) Sarjana Manajemen STIE
Perbanas Surabaya kembali menggelar Kuliah
Umum bertema ‘Common Misunderstanding in
the World Global of Stock Markets’. Bertempat
di Auditorium Hall A Kampus 1 STIE Perbanas
Surabaya, acara kuliah umum ini dihadiri
sedikitnya 255 peserta baik mahasiswa maupun
dosen, Senin (6/6). Pada kesempatan ini, native
speaker (pembicara) yang dihadirkan adalah
Prof. Arie Buijs (Proffesor Emeritus) dari Utrecht
University, Netherlands.
Ketua STIE Perbanas Surabaya, Dr. Lutfi, SE.,
M.Fin., dalam sambutannya menyampaikan
bahwa materi yang disampaikan dalam kuliah
umum ini sangat menarik dan patut untuk diulas
secara mendalam. Hal yang mendasari kegiatan
tersebut adalah mata kuliah Manajemen
Keuangan dan Akuntansi di STIE Perbanas
Surabaya sehingga bisa menambah pengetahuan
secara global dengan menghadirkan

pembicara dari kalangan profesional.
Dalam hal ini, Prof. Arie Buijs sangat tepat
dihadirkan karena materi yang disampaikan
sesuai dengan pembelajaran. Ini dibuktikan dari
realita banyaknya investor yang berinvestasi
dengan memperhatikan rugi laba tanpa
mempertimbangkan dan memprediksi peluang
potensial jangka panjang. Beliau merupakan
sosok hakim yang menangani konflik antarbank
serta ahli di bidang statistik dan matematika.
Pada kesempatan tersebut, Prof. Arie Buijs
menyampaikan secara luas dan jelas tentang
pasar saham, di antaranya: interest rates, risk and
return, portfolios and asset allocation, introduction
of new shares, gurus and other experts, index
revisión and popular opinions in the press.
Kedatangan Prof. Arie Buijs ke STIE Perbanas
Surabaya ini adalah untuk yang kedua kalinya.
Yayasan Transfair Foundation di Netherlands
dan STIE Perbanas Surabaya sebelumnya sudah
menjalin kerjasama program Utrecht Summer
School 2016. Bentuk kerjasama itu diwujudkan
dalam kegiatan Transfair Academic Award,
yakni memberi kesempatan mahasiswa di
seluruh dunia untuk belajar bersama di Utrecht
University, Netherlands. Pada Juli mendatang,
salah satu mahasiswa S1 Manajemen STIE
Perbanas Surabaya, Des Gemilang akan
berangkat ke Belanda untuk mengikuti
program Utrecht Summer School 2016.
Meski penyampaian materi disampaikan
dalam bahasa inggris, namun antusiasme
peserta tidak surut. Ini terbukti dengan
banyaknya pertanyaan dari peserta, seperti
Lukmanul Hakim, Des Gemilang, dan serta
Fiqhi Arlengga Nitika. Moderator Kuliah Umum,
Lufi Yuwana Mursita, menyimpulkan esensi dari

kegiatan terdapat banyak pertimbangan yang
diambil dalam investasi, yaitu : interest, longterm
returns (apakah prospeksnya bagus atau tidak),
sektor tempat berinvestasi (real estate atau yang
lainnya), serta pertimbangan ahli.
Ditemui usai acara, Ketua Prodi Sarjana
Manajemen, Dr. Muazaroh, SE., MT., menyatakan
kegiatan kuliah umum ini merupakan realisasi
salah satu program kegiatan (proker) dari Prodi
Sarjana Manajemen STIE Perbanas Surabaya.
Diharapkan, kuliah umum ini nantinya
berdampak positif bagi para mahasiswa STIE
Perbanas sehingga ke depannya mereka memiliki
kompetensi, softskill, dan wawasan global untuk
menghadapi persaingan di dunia kerja baik
nasional maupun internasional.
”Saya berharap dengan diadakannya
kegiatan kuliah umum ini, mahasiswa STIE
Perbanas Surabaya dapat belajar di Utrecth
University, kegiatan Visitising Lecture berlanjut
serta mengharapkan terjalinnya kolaborasi riset
antara Utrecth dan STIE Perbanas Surabaya
terjalin dengan baik,” harapnya. (Denis/Eko)
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Going Global

CEO ICMA Australia dan STIE Perbanas Surabaya

Jalin
Kerjasama
Certified
Management
Accountant

M

engingat pentingnya sertifikasi profesi
untuk meningkatkan daya saing dalam
pasar bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA), STIE Perbanas Surabaya bekerjasama
dengan Center of SMART, Ikatan Akuntan
Indonesia (IAI), dan The Institute of Certified
Management Accountant (ICMA) menggelar
Certificate of Profeciency in Performance
Measurement and Valuation. Bertempat di Ruang
Seminar STIE Perbanas Surabaya, kegiatan
tersebut diadakan untuk membekali para lulusan,
khususnya lulusan akuntansi agar memahami
sertifikasi profesi akuntan. Acara yang diikuti
sejumlah mahasiswa Sarjana Akuntasi semester
akhir, lulusan akuntansi, bahkan dosen-dosen
akuntansi ini berlangsung pada 16-17 Mei 2016.
Sertifikasi profesi akuntan ini hampir
sama dengan sertifikasi kompetensi akuntansi
dasar yang diterbitkan oleh IAI, namun skala
pengakuannya lebih luas karena bersifat
internasional. Pasalnya, sertifikasi nongelar ini
diterbitkan langsung oleh The Institute of Certified
Management Accountants (ICMA) Australia.
Pada hari pertama, pembicara yang
memberikan materi adalah Dr. Intiyas Utami,
SE., M.Si., Ak., C.A., C.M.A., Q.I.A., (Director Center
of SMART, Regional Central Java dan Dosen
Akuntansi UKSW Salatiga) dan Dr. Dra. Rovila
El Magviroh, M.Si., Ak., C.A., C.M.A., C.I.B.A.
(Dosen Akuntansi STIE Perbanas Surabaya
dan Ketua Bidang Penelitian, Kemitraan, dan
Pengembangan Usaha ICMA Indonesia). Mereka
menyampaikan sejumlah materi, di antaranya:
Benchmarking and Information System, Strategic
Perfomance System, Activity Based Cost Allocation
System, dan lainnya.
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Materi pada hari ke-dua diisi oleh pembicara
dari Australia, mereka adalah CEO ICMA
Australia, Prof. Janek Ratnatunga DipM Uk.,
M.B.A., Ph.D., Bradford UK., F.C.A., C.P.A., C.M.A.
Sebelumnya, Ketua STIE Perbanas Surabaya, Dr.
Lutfi, SE., M.Fin., dengan CEO ICMA Australia
tersebut menandatangani MOU kerjasama antar
institusi. Saat memberikan materi, Prof Janek
menyampaikan Free Cash Flows And Strategic
Analysis dengan pendalaman studi kasus di
akhir topik, Risk Management: Corporate Radar
and Early Warning Systems dan juga pendalaman
materi dengan kasus di akhir topik. Pembahasan
materi yang diberikan olehnya dikemas secara
teori dan dituangkan melalui perhitungan, salah
satunya dengan Weighted Average Cost of Capital
(WACC) dan balance sheet.
Salah satu peserta bernama Lufi Yuwana
Mursita merasa puas dengan materi yang
diberikan oleh para pemateri. ”Saya berharap,

dengan diadakannya acara ini, lebih bisa
mendalami perihal akuntansi manajemen
khususnya strategic management and business
analysis. Beberapa poin yang saya dapatkan
dari acara ini adalah wawasan yang lebih luas
tidak hanya dari apa yang saya harapkan dalam
mengikuti sertifikasi ini tetapi juga jadi lebih tahu
jenis-jenis sertifikasi-sertifikasi lainnya terkait
akuntansi manajemen, plus dengan peserta
sertifikasi yang merupakan dosen, praktisi, dan
mahasiswa, sharingnya juga dapat,” paparnya.
Sejauh ini, sertifikat kompetensi Akuntan
ini masih disarankan untuk mahasiswa STIE
Perbanas Surabaya. Ke depan, sertifikasi
kompentensi akuntansi CMA ini akan diwajibkan
untuk mahasiswa Akuntansi bila nanti
dibutuhkan dalam proses pencarian kerja oleh
para lulusan STIE Perbanas Surabaya. (Denis/Eko)

Magister Manajemen

Dosen dari Malaysia Ajarkan Kepemimpinan

Kriteria Pemimpin Hebat
Bagi Perusahaan

K

epribadian dari seorang pemimpin, baik pemimpin instansi maupun perusahaan dapat
dilihat dari bagaimana mereka mengelola
perusahaannya. Semua itu tidak lepas dari peran
Ilmu Manajemen. Salah satu materi dari Ilmu
Manajemen adalah bagaimana membentuk jiwa
kepemimpinan. Itu sebabnya, Rabu (13/4), STIE
Perbanas Surabaya menyelenggarakan kuliah
tamu dengan tema ‘New Approach in Leadership’
di Auditorium Hall A STIE Perbanas Surabaya.

Dalam kegiatan yang digagas jurusan Magister Manajemen ini menghadirkan dosen tamu
dari Malaysia, yaitu Yeoh Hooi Seng, seorang leader profesional dengan segudang pengalaman, di
antaranya: Member of Board of Directors, Penang
Public Library Corporation, Executive Committee
Member dan Founder/Executive Director-WyteHouse Education Group Sdn Bhd.
Yeoh Hooi Seng menjelaskan bahwa kepemimpinan itu tidak untuk dipelajari, melainkan
untuk dipraktikkan dan itu sangat penting. ”Kepemimpinan adalah skill yang harus dilakukan setiap
hari,” jelasnya. Dia juga memaparkan perbedaan
antara tujuan dengan pertumbuhan. ”Pertumbuhan merupakan hal yang penting dan powerfull di
perusahaan seluruh dunia,” imbuhnya. Selanjutnya, submateri yang tidak kalah penting lainnya
adalah rahasia dari kepemimpinan.
Selain mengulas tentang kepemimpinan
yang baik, Yeoh Hooi Seng juga menceritakan
sejarah perusahaan ternama di dunia. Dijelaskan
tentang bagaimana CEO perusahaan tersebut

menjalankan perusahaannya hingga menjadi perusahaan besar di dunia. Perusahaan yang dimaksud oleh dirinya adalah perusahaan Apple. ”CEO
Apple, Steve Jobs merintis perusahaan tersebut
mulai dari produk Apple keluaran pertama hingga
terkini,” terangnya.
Materi berikutnya, Yeoh Hooi Seng menjelaskan tentang The Power of Corporate Culture yang
sangat penting bagi perusahaan untuk survive dalam waktu yang lama. Kemudian, submateri lainnya adalah The
Power Of Failure, yakni berkaitan
bagaimana sebuah kegagalan adalah pelajaran yang
berharga. Menurut Yeoh
Hooi Seng, seorang yang
belajar untuk berjalan
pasti akan terajatuh
dan kegagalan itu
juga menjadi sebuah
proses dalam mancapai kesuksesan dan
mengantarkan pada
next level.
Di akhir kuliah
tamu, Yeoh Hooi Seng
memberikan
sebuah
quote dari John C Maxwell, ”If we are growing we
are always going to be outside
our comfort zone” (Finda/Eko)
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Prestasi Mahasiswa

STIE Perbanas Raih Juara
Kompetisi Akuntansi di Bandung

S

ebuah prestasi tingkat nasional yang
membanggakan kembali diukir mahasiswa
STIE Perbanas Surabaya. Kali ini, mahasiswa
Program Sarjana Akuntansi berhasil meraih Juara
Harapan 2 dan Harapan 3 Lomba Parahyangan
National Accounting Challenge 2016 (PNAC 2016)
pada 6-7 April 2016. Dalam event yang diadakan
di Gedung 9 Lantai 7 dan 8 Fakultas Ekonomi
Universitas Katolik Parahyangan Bandung ini,
mereka berhasil mengalahkan puluhan pesaing
dari berbagai universitas di Indonesia.
Dari 3 tim yang dikirim, ternyata hanya
2 tim yang berhasil meraih juara. Tim A yang
berhasil meraih Juara Harapan 3 terdiri atas
Dyah Eras Mita, Anis Rahayu, dan Tutut Murniati.
Sementara, Tim B yang berhasil meraih Juara
Harapan 2 beranggotakan Nur Chomariah,
Sandi Wiratmoko, dan M. Zahid. M.H. Mereka
merupakan mahasiswa semester 4 dan 6, Sarjana
Akuntansi STIE Perbanas Surabaya. Istimewanya,
mereka ternyata baru pertama kali mengikuti

32

KAMPUSKU | Edisi 42/September 2016

lomba tersebut.
Saat ditemui usai mengikuti pertandingan,
Dyah Eras Mita mengungkapkan rasa syukur dan
terima kasihnya karena bisa membawa nama
baik STIE Perbanas Surabaya di ajang bergengsi.
“Kami senang dan bangga bisa memberikan
yang terbaik untuk STIE Perbanas Surabaya. Hasil
ini bisa membuat kami merasa puas sehingga
bisa mengasah kemampuan dengan mengikuti
lomba-lomba berikutnya. Jadi nantinya
kami akan memberikan hasil yang lebih baik
dibandingkan perolehan saat ini,” tegas Dyah.
Ditanya tentang persiapan mengikuti
perlombaan tersebut, Sandi Wiratmoko dan
Zahid mengatakan bahwa persiapan dilakukan
sejak beberapa bulan sebelum lomba. Persiapan
itu berupa bimbingan mengerjakan soal-soal
yang diberikan para dosen Program Studi
Akuntansi sebanyak dua kali dalam seminggu.
Selain itu mereka juga mengerjakan latihan

soal, bahkan setiap anggota bertanggungjawab
belajar secara mandiri. Mereka sadar bahwa
keikutsertaannya dalam kegiatan tersebut berarti
membawa nama baik kampus.
Perjuangan mereka dalam kompetisi
tersebut juga tidak bisa dianggap mudah. Di awal
kompetisi, kedua tim berhasil masuk 12 besar,
hingga akhirnya pada babak semi final mereka
bisa masuk dalam 6 tim terbaik. Babak yang
harus mereka lewati adalah Javelin throw, babak
true and false, dan babak cerdas cermat. Setelah
melewati semua tahapan lomba, akhirnya
mereka harus puas meraih Juara Harapan 2 dan
Juara Harapan 3. “Kami sedikit kecewa dengan
pihak penyelenggara karena ada satu babak
yang ditiadakan, padahal kami mengandalkan
babak tersebut. Sejumlah tim ada yang kecewa
dan ada yang diuntungkan dari penghapusan
babak tersebut. Namun kami tetap optimis untuk
perlombaan mendatang,” jelasnya.
Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi,
Dr. Luciana Spica Almilia, SE., M.Si., QIA., turut
mengapresiasi keberhasilan mahasiswanya
dalam ajang Parahyangan National Accounting
Challenge 2016. Meski bukan juara pertama,
pihaknya cukup bangga atas prestasi itu.
”Artinya, mahasiswa Akuntansi yang mengikuti
lomba ada progres dari waktu ke waktu. Melalui
Tim dosen Akuntansi pendamping lomba,
mahasiswa akan dibimbing dan dilatih untuk
berkompetisi selayaknya di dalam perlombaan.
Jadi, mahasiswa dilatih seakan-akan mengikuti
lomba beneran dan ada skor yang diperoleh.
Hasilnya dapat kita lihat bersama-sama bahwa
dengan kerja keras akan memperoleh hasil yang
maksimal,” jelasnya. (Eko)

PCC Corner

Astridina Widya Ayu Permata

Sukses Bisnis Kuliner
Berkat Terapkan Ilmu di Kampus

I

lmu bisnis yang diterima selama kuliah di
STIE Perbanas Surabaya ternyata sangat
membantu Astridina Widya Ayu Permata dalan
menjalankan bisnisnya. Memang, perjuangan
gadis mungil ini dalam berbisnis memang sangat
gigih. Dia dikenal sebagai pebisnis yang pantang
menyerah. Ini terlihat dari perjuangannya yang
pernah berjualan pulsa dan bisnis travel agent.
Kini, cewek yang akrab disapa Astrid ini mulai
mengembangkan bisnisnya dalam bidang
kuliner.
Bisnis kuliner memang tidak ada matinya.
Agar bisa menghadapi pesaing, Astrid punya
strategi unik dalam memperkenalkan produknya,
yaitu menggunakan media online seperti
Instagram. Dengan media tersebut, dia memposting sejumlah makanan kreasinya agar bisa
dipesan via online. Setelah mendapat banyak

pesanan, akhirnya muncul ide untuk membuka
stand sendiri dengan nama Unikaale.
Unikaale berada di Lantai LG 35 A Grand
City Mall Surabaya yang menyajikan beragam
makanan yang mampu menggoyang lidah,
diantaranya yaitu Chicken Samosa, Korean Rice,
Ramen Burger, dan Katsu Burger. Untuk Chicken
Samosa memiliki sejumlah varian, yaitu original
dan spacy. Kemudian, menu Koeran Rice memiliki
variasi berupa korean rice chicken, korean rice
nugget, dan korean rice beef. Sementara varian
Ramen Burger berupa original, curry, dan spicy.
Selain unggul dalam cita rasa, namun harga
yang ditetapkan juga sangat terjangkau dan bisa
dinikmati semua kalangan. Satu porsi Ramen
Burger hanya Rp 15.000, Korean Rice Beef Rp
12.000, Korean Rice Chicken dan Nugget Rp

10.000. Dalam waktu 3 bulan, anak pertama dari
dua bersaudara ini sudah mendapatkan omzet
rata-rata 7 juta rupiah setiap bulan.
Sejauh ini, alumni angkatan 2010 STIE
Perbanas Surabaya ini mengaku bahwa bisnisnya
sedang tahap pengembangan. Wanita yang
pernah menjadi Manager UKM Fiducia ini berbagi
ilmu bisnis di hadapan mahasiswa STIE Perbanas
Surabaya dan menunjukkan kreasi makanan
hasil olahannya agar bisa divariasikan oleh para
mahasiswa.
Ke depan, Astrid berencana membuka
cabang baru untuk mengembangkan bisnisnya.
Selain itu, dia juga berencana membuat konsep
untuk mendirikan cafe yang nantinya akan
menjadi tempat favorit untuk semua kalangan.
(Eko)
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Beasiswa

Rika Dewi Mastura

Raih Beasiswa
Berkat Tekad dan Niat

S

TIE Perbanas Surabaya memberikan beasiswa Bantuan Biaya Pendidikan Peningkatan Prestasi Akademik (BBP-PPA) yang tahun
ini diterima oleh Rika Dewi Mastura. Gadis kelahiran Ponorogo,
1 April 1995 ini merasa senang dapat menerima beasiswa yang beberapa waktu lalu dirinya ajukan secara pribadi atas info yang diberikan
oleh bagian kemahasiswaan. Dengan bermodal niat, tekat, dan aktif
dalam berorganisasi, dia akhirnya mendapatkan keringanan biaya untuk kuliah di kampus bisnis dan perbankan itu. “Modal saya hanya niat,
tekat, dan suka berorganisasi. Alhamdulilah berbuah beasiswa. Itungitung untuk mengisi waktu luang dan tentunya saya harus bisa memajukan STIE Perbanas melalui kinerja mahasiswa dalam segi akademik
maupun nonakademik,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Semenjak kuliah di STIE Perbanas, mahasiswa program studi Sarjana Manajemen dengan konsentrasi Pemasaran ini, mulai aktif berorganisasi dari Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) English Club pada tahun
akademik 2015/2016. Lantas, di tahun akademik 2016/2017, gadis lulusan SMAN 3 Ponorogo ini masuk di kepengurusan Badan Eksekutif
Mahasiswa (BEM) sejak akhir bulan Juni kemarin.
Bicara tentang beasiswa, dirinya mengungkapkan rasa terima kasih kepada STIE Perbanas Surabaya yang telah membantunya dalam
meringankan beban orang tua untuk biaya pendidikan. Berada di lingkungan keluarga dengan kondisi ekonomi tidak berlebih, Rika harus
gigih menyelesaikan perkuliahan dengan sebaik-baiknya.
”Untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pasti membutuhkan biaya yang lumayan. Dengan keadaan ekonomi keluarga yang
apa adanya, saya harus mempunyai tekad untuk mendapatkan beasiswa ini (BBP-PPA) dan akhirnya berbuah hasil yang maksimal. Selain
meringankan beban orang tua secara finansial, beasiswa ini juga bisa
membantu biaya hidup saya di Kota Surabaya,” paparnya dengan santun nan merdu.
Sementara, kiprahnya untuk terus memberikan yang terbaik kepada STIE Perbanas Surabaya senantiasa ditingkatkan dan dimaksimalkan. Melalui
berbagai ajang untuk meraih prestasi
di bidang kurikuler, ko-kurikuler, maupun ekstrakurikuler selalu dirinya
berkontribusi dengan segala kompetensi yang dimilikinya. Terlebih,
dirinya termotivasi dari sejumlah
mahasiswa berprestasi sehingga tidak mau kalah bersaing secara sehat
demi mengasah softskill-nya. “Terima
kasih STIE Perbanas Surabaya yang
sudah terbuka memberikan informasi beasiswa. Semoga ke
depan dengan keterbukaan
informasi-informasi mengenai beasiswa nantinya bisa
membantu mahasiswa lain
yang kurang mampu secara finansial untuk biaya
perkuliahan,” pungkasnya
saat mengakhiri obrolan
dengan Majalah Kampusku. (Betty/Eko)
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Denis Andreawan

Modalnya Hanya
Aktif Berorganisasi

”B

erorganisasi menjadi aktivitas rutin disela-sela waktu perkuliahan yang dijalani di STIE Perbanas Surabaya. Dengan adanya
kegiatan organisasi, visi dan misi suatu lembaga dapat dicapai
dengan komitmen, kedisiplinan, koordinatif, dan kerja keras. Hasil terbaik yang diraih nantinya menjadi kesuksesan bersama yang terbentuk
dari tim yang kompak dan solid”.
Kesan itulah yang disampaikan Denis Andreawan. Mahasiswa kelahiran Sidoarjo, 2 November 1994 ini merasakan banyak manfaat dari
aktivitas berorganisasi. Mulai dari mendapatkan pengalaman, pengetahuan, wawasan, bahkan ilmu baru dari komunikasi yang terjalin antar
pengurus. Bahkan dengan aktif berorganisasi, dia mendapat banyak
ilmu kepemimpinan secara nyata selain yang diperolehnya di kelas.
Diakui bahwa ketertarikan dalam berorganisasi sudah dilakukan
sejak di bangku sekolah. Ketika itu, putra sulung dari pasangan M. Sholim dan Sukimah ini sudah aktif dalam kegiatan pramuka, mading sekolah, karang taruna, Sie Kerohanian hingga Vice Manager 2 Himpunan
Manajemen (HMJ) Manajemen STIE Perbanas Surabaya. Saking asiknya
berorganisasi, pria yang identik dengan lesung pipit ini juga memiliki
geng atau semacam kelompok belajar yang diberi nama Geng Kordes.
”Di STIE Perbanas ini saya memiliki geng yang bernama Geng Kordes.
Lalu, geng ini berisi sekumpulan mahasiswa yang dari semester 1 menetapkan mata kuliah dan sks yang sama,” papar Pen Celeng, panggilan
akrabnya di Geng Kordes.
Pada tahun 2016, mahasiswa lulusan SMK Negeri 3 Surabaya ini telah
berhasil mendapat Beasiswa Peningkataan Prestasi Akademik (Beasiswa
PPA). Dia memiliki alasan mengikuti beasiswa tersebut karena ingin meringankan beban orang tua dalam memenuhi biaya kuliah. ”Bermodalkan Indeks Prestasi Komulatif (IPK) Cumlaude dan pengalaman organisasi, saya mencoba ikut mendaftar program beasiswa di STIE Perbanas
Surabaya. Saya ikut Beasiswa PPA ini karena saya melihat manfaat beasiswa, yaitu dapat membantu biaya operasional kegiatan kuliah. Bahkan,
saya juga mendapatkan keringanan beban biaya kuliah yang telah dialokasikan oleh orang tua. Akhirnya, saya pun mendapatkan beasiswa PPA
dari STIE Perbanas Surabaya,” imbuhnya.
Kepada STIE Perbanas Surabaya, dia
mengungkapkan rasa terima kasihnya
atas segala kemudahan dan bantuan
biaya pendidikan. ”Saya sangat berterima kasih kepada STIE Perbanas
Surabaya yang telah memberikan
kemudahan dan beasiswa sehingga saya mendapatkan keringanan
biaya kuliah. Saya juga berharap
Beasiswa PPA nantinya dapat
berlanjut dan dapat menampung
lebih banyak mahasiswa lagi
yang potensial sehingga
dapat dikembangkan
prestasinya, serta
dalam proses pengurusan berkas
nantinya semoga dapat lebih
mudah,” harapnya. (Eko)

Erica Dewi Wahyu

Robih Salam Rahmatullah

M

K

Calon Bankir yang
Punya Motivasi Kuat
untuk Sukses
otivasi menjadi faktor yang sangat mendukung dalam melakukan berbagai kegiatan. Dengan motivasi, kita bisa mencapai
target-target yang ditetapkan. Aktivitas itulah yang dijalani
Erica Dewi Wahyu, penerima Beasiswa Bidikmisi di STIE Perbanas
Surabaya.
Awalnya, Erica mendapat dukungan dari kakak kelasnya di SMAN 1
Krembung, Porong, Sidoarjo yaitu Diah Ayu untuk mengambil kesempatan meraih program Beasiswa Bidikmisi dari Pemerintah Indonesia.
Gadis kelahiran Pasuruan, 7 Oktober 1996 ini tadinya hanya memasang
target untuk bisa kuliah gratis. Namun dengan beasiswa tersebut, tidak
hanya bisa kuliah gratis, namun dia juga mendapat biaya hidup dari
green campus setiap bulan selama menjadi mahasiswa STIE Perbanas
Surabaya.
Pertama kali masuk di STIE Perbanas Surabaya, Erica sebenarnya
mendapatkan Beasiswa Penuh namun pihak kampus merekomendasikan dirinya untuk mengambil beasiswa Bidikmisi. Akhirnya, Erica
pun menerima tawaran itu sehingga dirinya masuk di program studi
Diploma 3 Keuangan dan Perbankan.
“Saya senang dan tidak menyangka menerima Beasiswa Bidikmisi. Awalnya, saya sudah diterima di beasiswa penuh Perbanas, tetapi
setelah ada pertemuan dan pengumuman anak-anak penerima beasiswa penuh, alhamdulilah-nya saya mendapat kesempatan bisa direkomendasikan masuk ke beasiswa Bidikmisi,” papar gadis yang saat
ini menjabat Sekretaris Komisaris Badan Perwakilan Mahasiswa (BPM)
STIE Perbanas Surabaya periode 2016/2017.
Kesempatan meraih beasiswa juga tidak luput dari prestasi yang
pernah diraihnya saat di bangku SMA Negeri 1 Krembung. Saat itu ia
pernah meraih Juara Harapan 3 Lomba Baris Berbaris SMA se-Jatim dan
Juara 3 Lomba Pidato Pancasila Se-Jatim Juara 3. Bentuk kontribusinya
kepada almamater, Erica juga pernah meraih Juara
3 Lomba Finance Competition di STIE Perbanas
Surabaya. Saat ditanya tentang cita-citanya,
gadis cantik ini berkeinginan menjadi pegawai Bank dan jurusannya saat ini pun sudah
sejalan dengan yang diharapkan.
“Saya bersyukur dan berterima kasih
karena menerima beasiswa Bidikmisi,
selain bisa memotivasi diri sendiri saya
juga ingin memotivasi mahasiswa
lain. Pesan saya kepada temanteman, janganlah cukup dengan
mendapatkan beasiswa, kalian
harus mencari prestasi lain. Tujuannya agar ada upaya feed
back terhadap kampus. Juga,
kalian juga harus aktif berorganisasi dan pastinya jangan
pernah takut mencoba halhal baru,” pesannya saat
mengakhiri perbincangan
dengan Majalah Kampusku. (Betty/Eko)

Ketertarikan yang
Menghasilkan
Beasiswa
egagalan menargetkan sekolah yang diharapkan membuat mayoritas siswa
berputus asa untuk melanjutkan
sekolah dan memilih berkegiatan lain
untuk mengisi waktu senggangnya.
Akan tetapi, berbeda dengan sosok
remaja 19 tahun asal Sumenep, yaitu
Robih Salam Rahmatullah. Laki-laki
berzodiak Taurus ini mengambil
peluang yang ditawarkan oleh STIE
Perbanas Surabaya dalam program
unggulan yang dimaksudkan untuk
menyaring calon mahasiwa yang berprestasi dan berpotensi memberikan
kontribusi besar dalam peningkatan
prestasi di green campus, yaitu program
Beasiswa Penuh yang dibuka pada bulan
April 2016. Sejak mengikuti lomba COMPAC
SMA yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Akuntansi. Pria yang sejak SD dipanggil ”Binyok” ini
mengungkapkan rasa tertariknya kepada STIE Perbanas karena selain
STIE Perbanas Surabaya merupakan perguruan tinggi swasta unggulan,
alasan lainnya adalah penampilan mahasiswanya yang lebih rapi dan
berpakaian business look pada kesehariannya yang memberikan perbedaan dengan perguruan tinggi lain.
Dengan bermodalkan niat, semangat, harapan dan segudang
prestasi, anak ke-3 dari 5 bersaudara ini memantapkan diri untuk mengajukan program Beasiswa Penuh di STIE Perbanas Surabaya. Setelah
melewati sejumlah proses selesksi, keberuntungan berpihak kepadanya. Dia resmi diterima sebagai mahasiswa STIE Perbanas Surabaya dan
penerima beasiswa penuh. ”Saya lega dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa penuh dan telah diterima di perguruan tinggi swasta favorit di Indonesia dan saya bisa merasakan manfaat yang paling utama,
yaitu bisa membantu meringankan beban orang tua dalam segi biaya
dan saya jadikan ini motivasi untuk lebih maju daripada mahasiswa lain
karena mahasiswa penerima beasiswa penuh menjadi panutan untuk
mahasiswa yang lainnya,” tuturnya beberapa waktu yang lalu.
Robih pun tidak mau menjadi mahasiswa yang stagnan dan
mendapatkan mahasiswa kupu-kupu (kuliah pulang). Dia mengisi waktunya dengan mengabdikan dirinya di UKM Tenis Lapangan dan dalam
momen kaderisasi manajer, dengan latar belakang Robih yang prospektif, fans Persija Jakarta ini meraih takhta sebagai Manajer UKM Tenis
Lapangan periode 2016/2017.
”Dengan berorganisasi saya yakin akan bermanfaat dan membantu saya pada saat saya kerja nanti dan tidak lupa saya meningkatkan
prestasi baik dari segi akademik (dengan belajar soal–soal lomba) dan
segi nonakademik, yaitu latihan tenis untuk mengikuti berbagai turnamen. Harapan saya ke depan, program beasiswa penuh untuk tetap
dilanjutkan dan tidak ada batasan mereka berasal dari keluarga kurang
mampu ataupun tidak. Karena mungkin saja mereka yang berasal dari
keluarga mampu memiliki kemampuan lebih dan memiliki banyak
prestasi, nantinya akan membantu STIE Perbanas dalam hal peningkatan prestasi mahasiswa,” pungkasnya. (Denis/Eko)
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Rona Ramadhan & Lebaran

Berbagi Keberkahan
Bersama Anak Yatim
Piatu dan Kaum Dhuafa

K

egiatan Buka Puasa Bersama Anak
Yatim Piatu dan Dhuafa yang diadakan
STIE Perbanas Surabaya, Jumat (24/6)
berlangsung meriah. Tidak kurang dari 125 anak
yatim piatu dan 119 kaum dhuafa memenuhi
Auditorium Gedung A Kampus 1 di Sekolah
Tinggi no. 1 se-Kopertis 7 Jawa Timur ini.
Sebelum dimulai, sejumlah dosen dan
karyawan melakukan doa bersama dan
khataman Al Qur’an sejak pukul 13.00 WIB. Ketua
STIE Perbanas Surabaya, Dr. Lutfi, SE., M.Fin.,
dalam sambutannya menyampaikan ungkapan
syukur atas segala limpahan rahmat dari Alla
SWT. Oleh karena itu, keluarga besar STIE
Perbanas Surabaya berbagi kepedulian dengan
memberikan santunan kepada anak yatim piatu
dan kaum dhuafa untuk mengikuti buka bersama
dalam Bulan Ramadhan 1437 H ini.
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Sementara itu, Pembantu Ketua (Puket II)
Bidang Keuangan dan Administrasi Umum,
Meliza Silvi, SE.,M.Si. memberikan santunan
kepada perwakilan anak yatim piatu dan kaum
dhuafa.
Yayasan atau lembaga anak yatim piatu
yang hadir, antara lain: Yayasan Citra Pelajar
Mandiri (Bronggalan Sawah), Yayasan Nurani
Mandiri Indonesia (Wonorejo III/50, Tegalsari,
Surabaya), Yayasan Cahaya Umat Madani
(Kedinding Lor Gg. Bugenvil No.17 Surabaya),
Pondok Pesanten Banuru Qoiyyah (Wonorejo
Rungkut II/4, Surabaya), Panti Yatim Rodhiatul
Bannat (Wonocolo Pabrik Kulit III/36 Surabaya).
Kemudian, kaum Dhuafa yang ikut menghadiri
buka bersama, di antaranya: Dhuafa Warga
Nginden Baru RT 04/RW01, Dhuafa Warga
Nginden II RT 01/ RW 02, Dhuafa Warga

Pumpungan IV RT 03/RW02.
Sebelum berbuka, mereka menyimak tausiah
dari Ustad Fathurrazzi, M.PdI. (Ummi Foundation).
Sejumlah Dosen dan Karyawan STIE Perbanas
Surabaya bersama anak yatim piatu dan kaum
dhuafa berbaur akrab tanpa rasa canggung.
Adzan magrib telah berkumandang, semua
orang yang hadir bergegas berbuka puasa
dengan makanan yang sudah disediakan.
Senyuman dan keceriaan terpancar dari wajah
anak-anak tersebut. Usai berbuka, mereka
melaksanakan sholat berjamaah dan makan
bersama. Diharapkan kegiatan tersebut dapat
memberikan kebermanfaatan bagi orang-orang
yang membutuhkan sehingga ke depan STIE
Perbanas Surabaya kembali berbagi kepedulian
terhadap masyarakat. (Eko)

Silaturahmi
Keluarga
Besar
STIE Perbanas
Surabaya

H

alal bi Halal dalam perayaan Hari Raya
Idul Fitri menjadi momen pemersatu dan
mempererat silaturahmi di lingkungan
keluarga besar STIE Perbanas Surabaya, Rabu
(13/7). Semua keluarga besar STIE Perbanas
berkumpul dalam perayaan Halal bi Halal
yang bertemakan ‘Membangun Silaturahmi,
Membangun Koherensi, dan Membangun
Lebih Baik’ di Auditorium Gedung A Kampus 1
STIE Perbanas Surabaya. Mulai dari Perwakilan
Yayasan Pendidikan Perbanas Jawa Timur,
segenap pimpinan, dosen, karyawan, mahasiswa,
dan mantan pegawai STIE Perbanas Surabaya.
Keakraban sangat terlihat dari semua
undangan yang hadir mengenakan busana
muslim dan batik ini. Kebahagiaan ini makin
terpancar ketika Unit Kegiatan Mahasiswa
(UKM) memberikan hiburan musik rohani Islami.
Ada juga kolaborasi UKM Paduan Suara dan
Unit Kegiatan Kerohanian Islam membawakan
lagu-lagu religi dikemas qasidahan yang makin

menyejukkan dan mendamaikan hati.
Dalam sambutannya, Ketua STIE Perbanas
Surabaya, Dr. Lutfi, SE.,M.Fin., mengatakan
bahwa sebagai manusia tentu punya kesalahan
sehingga perlu meminta maaf agar terjalin
hubungan yang baik.
“Dalam rangka memperingati Idul Fitri
ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Semoga di tahun depan kita menjadi pribadi
yang baik, suatu warga kampus yang bisa
saling menghargai dan men-support satu sama
lain untuk kampus yang lebih baik, khususnya
kampus yang memegang amanah pendidikan,
STIE Perbanas Surabaya,” harapnya.
Sementara itu, perwakilan Yayasan
Pendidikan Perbanas Jawa Timur turut
menyampaikan bahwa halal bi halal
menjadi tradisi di semua organisasi maupun
perkumpulan. ”Untuk memanfaatkan saat yang
bahagia dan momentum yang tepat ini, mari
kita berkumpul dan bersuka cita mewujudkan
kehidupan baru yang berkualitas,” terangnya.

Sebelum tausiyah diberikan, terlebih dahulu
Ustad Iswandi membacakan ayat suci Alquran
dan saritilawah dibawakan oleh Uswatun
Hasanah. Selanjutnya, siraman rohani pun
diberikan oleh Drs. H. Malik Hadad tentang
beberapa ayat Alquran yang menuntun
kehidupan manusia sesuai dengan syariat islam.
Adapun 3 hal yang disampaikan oleh beliau
dalam tausiyah tersebut, yakni menafkahkan
harta untuk pemutihan rezeki, menahan amarah,
dan mau memaafkan kesalahan orang lain.
”Sebanyak apapun dosa yang kalian miliki akan
ditebus oleh Allah karena hati yang bercahaya.
Cahaya hati yang dikembalikan oleh Allah pada
momen yang dinamakan Idul Fitri itu harus
senantiasa dijaga,” jelasnya.
Usai tausiyah, segenap undangan yang hadir
saling berjabat tangan untuk memaafkan agar
kembali suci. Acara ini ditutup dengan santap
bersama dengan beragam makanan yang sudah
disediakan oleh penyelenggara. (Denis/Eko)
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Dunia Pendidikan Perlu Belajar
dari STIE Perbanas Surabaya

ebagai kampus unggul, STIE Perbanas Surabaya
kembali mendapat kunjungan dari kampus
lain. Kali ini, kampus yang berkunjung
ke green kampus adalah Indonesia Banking
School. Bertempat di Ruang Seminar STIE
Perbanas Surabaya, kunjungan tersebut
diterima langsung oleh Pembantu Ketua
(Puket 1) Bidang Akademik, Dr. Emanuel
Kristijadi, MM., dan Ketua Program Studi
(Prodi) Sarjana Akuntansi, Dr. Luciana
Spica A., SE., M.Si., CA., pada Kamis (12/5).
”STIE Perbanas mengucapkan
terima kasih karena hari ini mendapatkan
kehormatan diajak berdiskusi bersama,
khususnya tentang kurikulum, lebih khusus lagi
kurikulum Sarjana Manajemen ataupun Akuntansi.
Rasanya kita sama-sama ketemu dengan warna
perbankannya, sehingga diskusi diharapkan
terkoneksi. Semoga diskusi memberikan
manfaat,” sambut Dr. Emanuel Kristijadi,
MM., selaku perwakilan pimpinan STIE
Perbanas Surabaya dan Kepala Prodi
Sarjana Manajemen.
Acara yang bertajuk studi banding
tersebut bertujuan untuk meninjau dan
bertukar informasi mengenai kuantitas
dan kualitas prodi di STIE Perbanas
Surabaya beserta akreditasinya, detail prodi
Sarjana Manajemen dan Sarjana Akuntansi,
serta melihat dan menelaah kondisi juga
sistem yang diterapkan di STIE Perbanas Surabaya.
Perwakilan STIE Indonesia Banking School yang hadir,
antara lain: Dr. Sparta, SE.,Ak.,ME.,CA. (Wakil Ketua), Dr.
Erric Wijaya, SE., ME., (Kaprodi Manajemen), Ossi Ferli, ST,
SE., MSM (Sekretaris Prodi Manajemen), Vidiyanna Rizal
Putri, SE., MSi. (Plt. Kaprodi Akuntansi), serta Nova Novita,
SE, Ak.MS.Ak. (Sekretaris Prodi Akuntansi).
STIE Indonesia Banking School (IBS) merupakan
sekolah Yayasan Bank Indonesia, melalui Dr. Sparta,
SE.,Ak.,ME.,CA., menyampaikan beberapa hal yang
berhubungan dengan prodi STIE IBS dan penambahan
prodi untuk menjadi sebuah universitas. Beliau juga
menceritakan program yang diunggulkan, yaitu magang di
Bank Indonesia dan pengelolaan dana. ”Kami berharap STIE
Perbanas Surabaya berkunjung juga ke STIE IBS untuk saling
tukar informasi dan menginspirasi, dan STIE IBS banyak
belajar dari STIE Perbanas,” tutur Dr. Sparta, SE.,Ak.,ME.,CA.
Di samping acara sambutan dari kedua institusi,
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Dr. Emanuel Kristijadi, MM., menjelaskan tentang 6
program studi dan akreditasinya, penjelasan
akreditasi institusi, penjelasan mengenai
kampus 1 dan kampus 2 beserta sarananya.
Poin penting yang disampaikan adalah
penjelasan mengenai kurikulum dengan
detail pembahasan mengenai profil
lulusan (bankers, manajer keuangan,
manajer pemasaran, wirausahawan
dan konsultan manajemen), proses
pembelajaran (sistem kredit semester,
jadwal kuliah dsb), sistem penilaian,
syarat tugas akhir yang penuh sarat,
fasilitas untuk dosen dan hal-hal lain sebagai
pendukung. Pendukung yang dimaksud
adalah bagaimana kurikulum terbentuk, IPTEK
yang penting dalam dunia perbankan serta softskills
yang ada di dalamnya terdapat integritas dan
problem solving.
Sementara itu, Dr. Luciana Spica A.,
SE., M.Si., CA., juga menjelaskan materi
yang sama. Beliau menambahkan
beberapa informasi, salah satunya
perbedaan yang terletak pada visi
dan mata kuliah yang diprogramkan.
”Semoga kegiatan studi banding dan
kunjungan STIE IBS ke STIE Perbanas
Surabaya memberikan manfaat kepada
kedua belah pihak,” harap Rohmad Fuad
Armansyah, SE., MM., selaku Kepala Unit
Kerjasama STIE Perbanas Surabaya. (Denis/Eko)

Profil

Pendidikan Kader
Perbankan

Menyiapkan
Keahlian
Mahasiswa
di Bidang
Perbankan

M

enjadi kampus bisnis dan
perbankan terkemuka, STIE
Perbanas Surabaya telah
meningkatkan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan aplikatif.
Hal ini telah dilakukan di semua
program studi yaitu: program studi
(prodi) Magister Manajemen, Sarjana Manajemen, Sarjana Akuntansi,
Sarjana Ekonomi Islam, Program Diploma 3 Akuntansi dan Keuangan
dan Perbakan. Semua prodi tersebut
telah mengaplikasi teori pembelajaran sesuai dengan konsentrasi mata kuliah masing-masing agar
siap dalam menghadapi dunia kerja. Sementara, kegiatan praktiknya telah diselenggarakan oleh laboratorium masing-masing program studi.
Sesuai dengan visi dan misi STIE Perbanas
Surabaya maka salah satu keunggulan program
studi adalah prodi sarjana manajemen khususnya
konsentrasi perbankan. Mahasiswa konsentrasi perbankan selain banyak mendapatkan ilmu bidang
perbankan konvensional maupun syariah, baik yang
bersifat transaksi domestik maupun transaksi luar
negeri juga memiliki keunggulan dengan praktik
melalui laboratorium bank. Laboratorium bank STIE
Perbanas Surabaya selain didesain khusus dan fasilitas yang memadai layaknya sebuah kantor bank,
telah berfungsi sebagai tempat dan pembelajaran
praktik operasional perbankan didukung dengan
sistem online pada antarbagian di dalam kantor
bank dengan materi teller, custumer service, account officer, giro, deposito, transfer kliring, admin
kredit, perdagangan internasional, bank accounting,
sampai dengan internal auditing. Maka mahasiswa
lulusan sarjana manajemen khususnya konsentrasi
perbankan sudah dapat disetarakan kemampuan
operasional perbankannya dengan karyawan bank
pemula. Secara umum kompetensi tersebut juga
mendukung kompetensi minimal lulusan sarjana
manajemen untuk menjadi seorang Account Officer.
Kelebihan lain yang menjadi keunggulan
model pembelajaran Laboratorum Bank STIE Perbanas Surabaya dengan yang lain adalah proses
pembelajarannya dengan cara Klasikal dan roleplay. Klasikal adalah model perkuliahan tatap

muka di kelas dan roleplay dilakukan di laboratorium bank dengan cara setiap mahasiswa akan
memerankan tiga belas bagian kegiatan di bank
secara bergantian, sehingga masing-masing mahasiswa dapat menguasai alur transaksi manual
dan online pada transaksi di semua bagian. Agar
model pembelajaran ini berjalan dengan baik,
maka perkuliahan mahasiswa dilakukan empat
kali dalam satu minggu sehingga total perkuliahan mencapai lima puluh enam kali pertemuan.
Perkuliahan dengan jumlah yang cukup banyak
dan materi yang lengkap, tentu saja dibutuhkan
lebih banyak instruktur dalam laboratorium, instruktur yang mendampingi dalam setiap kali
pertemuan di laboratorium adalah sebanyak lima
sampai dengan enam orang.
Di samping itu, para mahasiswa sarjana
manajemen konsentrasi perbankan STIE Perbanas Surabaya juga diberikan kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi nongelar berupa
sertifikasi manajemen risiko (manrisk). Sertifikasi
manajemen risiko ini setara dengan sertifikasi
manajemen risiko tingkat nasional bagi pegawai
bank level 1 baik yang dikeluarkan oleh Badan
Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR) maupun
Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP).
Keuntungan bagi mahasiswa adalah memberikan
nilai plus ketika memasuki dunia kerja khususnya
dibidang perbankan dan meningkatkan keunggulan daya saing bagi lulusan fresh graduate program sarjana manajemen.
Pengembangan Laboratorium Bank STIE Perbanas Surabaya tidak terbatas bagi mahasiswa internal
saja, dalam upaya pemanfaat sumber daya manusia

(kompetensi para instruktur) dan
sumber daya fisik laboratorium,
kepala laboratorium Bank STIE Perbanas Surabaya dan Unit Center for
Applied Business and Management
(CABM) juga menyelenggarakan
pelatihan kepada sejumlah siswa
SMA/SMK.MA, guru, dosen, pegawai
bidang keuangan, pegawai bank
baik di lingkungan Surabaya, Jawa
Timur maupun tingkat nasional. Sebagai pusat pembelajaran Laboratorium Bank STIE Perbanas Surabaya juga melakukan
kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi lain,
baik memberikan pengayaan terhadap para dosen
bidang manajemen perbankan maupun adopsi
sistem operasional perbankan yang diselenggarakan di laboratorium bank. Perguruan tinggi yang
sudah menjalin kerjasama dan melakukan adopsi
sistem perbankan operasional Laboratorium Bank
STIEP Perbanas Surabaya adalah Unisbank Semarang dan STIM Nitro Makassar. Kegiatan yang baru
berlangsung adalah melakukan installing program
operasional bank pada Laboratorium Bank Mini
STIM Nitro Makassar dan Training of Trainer bagi instruktur Laboratorium Bank Mini STIM Nitro Makassar.
Keberadaan Laboratorium Bank STIE Perbanas Surabaya ternyata menjadi daya tarik sejumlah
perguruan tinggi. Pasalnya, tidak semua perguruan tinggi memiliki tempat yang dijadikan pusat
kegiatan perbankan di dalam kampus. Beberapa
bulan yang lalu, STIE Indonesia Banking School
berkunjung ke STIE Perbanas Surabaya melakukan studi banding diantaranya terkait sistem operasional laboratorium bank STIEP.
Semakin tingginya minat masyarakat terhadap pengembangan ilmu perbankan maka STIE
Perbanas Surabaya khususnya program studi
manajemen memiliki visi Menjadi Program Studi
Unggulan di Bidang Manajemen Bisnis dan Perbankan yang Berwawasan Global berharap kedepan STIE Perbanas Surabaya menjadi pemimpin
perguruan tinggi khususnya dibidang bisnis dan
perbankan baik di wilayah Jawa timur maupun
nasional bahkan internasional. (Eko)
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STIE Perbanas Surabaya mengundang siswa SMA/SMK/MA untuk mengikuti Program Beasiswa
Penuh (Full Scholarship Program). Penerima program Beasiswa Penuh ini dapat mengikuti pendidikan
di STIE Perbanas tanpa dipungut biaya pendidikan selama masa studi normal pada masing-masing
program studi (4 tahun untuk Program Sarjana dan 3 tahun untuk Program Diploma).
STIE Perbanas Surabaya telah mendapatkan Anugrah Kampus Unggul (AKU) dari Kopertis Wilayah
VII pada tahun 2011, 2013, 2014 dan 2015 karena prestasi di bidang Tata kelola Manajemen Perguruan
Tinggi, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat serta prestasi bidang kemahasiswaan. STIE Perbanas
Surabaya merupakan perguruan tinggi dibawah naungan Perhimpunan Bank-bank Umum Nasional
(Perbanas) Jawa Timur yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis dan perbankan yang
telah Terakreditasi A pada beberapa program studinya dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi.
STIE Perbanas Surabaya telah memberikan Beasiswa Penuh kepada siswa yang berprestasi sejak
tahun 2000. Para alumni mahasiswa penerimaan program Beasiswa Penuh telah berhasil dan sukses
di berbagai bidang industri dan menjadi teladan para mahasiswa di kampus STIE Perbanas Surabaya.
Jika tertarik untuk menjadi mahasiswa penerimaan program Beasiswa Penuh, silakan ikuti persyaratan
berikut di bawah ini. Seluruh proses seleksi program Beasiswa Penuh tanpa dipungut biaya/gratis.

1.
2.
3.

Siswa kelas XII SMA/SMK/MA pada Tahun Ajaran 2016/2017.
Nilai rata-rata kumulatif rapor sejak kelas X sampai dengan kelas XI untuk mata pelajaran Matematika dan Bahasa
Inggris masing-masing minimal 3,2 (untuk kurikulum 2013) atau nilai 80 (untuk kurikulum lama) atau masuk 10
besar (rekomendasi kepala sekolah).
Lulus seleksi administrasi, wawancara serta tes psikologi.

Mengisi formulir permohonan dan menyerahkan hard copy pada Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru STIE Perbanas
Surabaya dengan melampirkan :
SS Fotocopy rapor mulai kelas X sampai dengan kelas XI yang telah dilegalisir sekolah sebanyak 1 lembar atau
surat keterangan masuk 10 besar
SS Pas foto hitam putih 3 x 4 sebanyak 3 lembar
SS Surat keterangan sehat dari Puskesmas / Rumah Sakit Umum
SS Surat keterangan Kelakuan Baik yang dikeluarkan oleh sekolah pemohon
SS Fotocopy piagam penghargaan atau sertifikat yang diperoleh dari prestasi akademis maupun non akademis
sebanyak 1 lembar (jika ada)
SS Fotocopy pembayaran tagihan listrik
Jadwal Seleksi
SS Foto rumah bagian depan
Kegiatan
Tanggal Pelaksanaan
Akhir Pendaftaran
28 Februari 2017
Peserta yang gagal seleksi program
Pengumuman
2 Maret 2017
Beasiswa Penuh dapat mendaftar
Wawancara
5 Maret 2017
menjadi mahasiswa baru melalui
Pengumuman Wawancara
6 Maret 2017 pkl 13.00
Program Bebas Tes
Tes Psikologi
12 Maret 2017
Pengumuman Psikologi
27 Maret 2017
Daftar Ulang Beasiswa
27 Maret s/d 1 April 2017

Program Pendidikan
Progran Sarjana Manajemen (Terakreditasi A)
Program Sarjana Manajemen menghasilkan lulusan
yang berdaya saing tinggi dalam bidang manajemen
yang berwawasan global. Program Sarjana Manajemen
dirancang memiliki keahlian khusus dengan
pilihan konsentrasi bidang Manajemen Perbankan,
Manajemen Keuangan, dan Manajemen Pemasaran.
Program Sarjana Akuntansi (Terakreditasi A)
Program Sarjana Akuntansi menghasilkan lulusan
yang memiliki kompetensi tinggi dan berkualitas yang
mampu bersaing dibidang akuntansi. Lulusan Program
Sarjana Akuntansi STIE Perbanas Surabaya mampu
menerapkan ilmu akuntansi dalam praktek dibidang
profesi akuntan dan pengabdian kepada masyarakat
dan bersikap profesional dan beretika dalam bekerja.
Program Sarjana Akuntansi dirancang dengan
peminatan di bidang akuntansi keuangan, akuntansi
manajemen, perpajakan dan sistem informasi akuntansi.
Program Sarjana Ekonomi Islam (Terakreditasi)
Program studi ekonomi Islam bertujuan menghasilkan
lulusan yang menguasai dan mampu menerapkan
konsep dan teori serta menganalisis dan memberikan saran
pemecahan masalah di bidang ekonomi syariah dengan
keunggulan di bidang bisnis dan perbankan syariah.
Program Diploma III Keuangan dan Perbankan
(Terakreditasi A)
Program Diploma III Keuangan dan Perbankan menghasilkan
lulusan yang memiliki ketrampilan memadai pada keahlian
praktis siap kerja bidang manajemen keuangan dan perbankan.
Program ini dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki
keahlian penguasaan produk dan jasa perbankan dan administrasi
keuangan baik di bank konvensional maupun bank syariah.
Program Diploma III Akuntansi (Terakreditasi A)
Program Dimplima III Akuntansi menghasilkan lulusan yang memiliki
ketrampilan memadai pada bidang keahlian praktis siap kerjadi
bidang bisnis dan perbankan sebagai akuntan internal perusahaan,
auditor yunior, staf pajak dan staf akuntan.
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