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Kampusku
STIE PERBANAS SURABAYA

mandiri, sukses dan profesional

4 Program Study
Terakreditasi A
• Sarjana Akuntansi
• D3 Akuntansi
• Sarjana Manajemen • D3 Keuangan dan Perbankan

Sekapur Sirih

T

olok ukur penilaian sebuah kampus merupakan
kampus yang berkualitas dan unggul salah
satunya adalah nilai akreditasi. 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.
Edisi majalah Kampusku kali ini mengetengahkan
beberapa informasi kegiatan yang dilakukan oleh
kampus. Selain kegiatan para mahasiswa dan dosen,
ada juga cerita tentang peran alumni dalam membantu
proses peningkatan kualitas layanan di kampus. Seluruh
kegiatan tersebut adalah untuk pencapaian visi kampus
STIE Perbanas Surabaya sebagai kampus unggulan di
bidang bisnis dan perbankan. Semoga seluruh informasi
di Kampusku dapat bermanfaat.
Sasongko Budisusetyo
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Program Study
STIE Perbanas Surabaya
Mendapat

H

ati-hati, Jangan Sampai Salah Pilih
Kampus. Bagi lulusan Sekolah
Menengah Atas (SMA) dan ingin
melanjutkan ke Perguruan Tinggu
(PT), pasti setelah lulus nanti ingin
diterima di sebuah instansi ternama dan ingin mudah mendapat pekerjaan.
Apalagi jaman sekarang ini pendidikan
adalah gerbang utama menuju sukses. Seberapa
popular dan berkualitasnya kampus tersebut berdasarkan penilaian lembaga yang dipercaya, serta
berapa kuat pengaruhnya dalam dunia kerja.
Agar tidak terjebak di ‘jalur’ yang salah atau
salah mengambil jurusan hanya karena latah atau
ikut-ikutan teman, sebaiknya satu hal yang harus
kalian perhatikan dalam memilih kampus, yaitu
dengan melihat Akreditasinya.
Menurut Kepala Bidang Kelembaggan dan
Sistem Informasi Kopertis VII Jawa Timur Purwo
Bekti, Akreditasi adalah salah satu bentuk penilaian terhadap mutu dan kelayakan sebuah institusi Perguruan Tinggi (PT) atau Program Studi
(PS), yang dilakukan oleh organisasi atau badan
independen di luar Perguruan Tinggi (PT). Bentuk penilaian mutu eksternal
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Akreditasi A

adalah berkaitan dengan akuntabilitas, pemberian izin dan pemberian lisensi oleh badan tertentu.
Badan Independen yang bertugas melakukan
penilaian dan diakui oleh pemerintah Republik
Indonesia (RI) sekarang adalah Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).
Manfaat dari Akreditasi Program Studi
1. Memberikan jaminan bahwa program
studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan
oleh BAN-PT, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat
dari penyelenggaraan program studi
yang tidak memenuhi standar.
2. Mendorong program studi/perguruan
tinggi untuk terus menerus melakukan
perbaikan dan mempertahankan mutu
yang tinggi.
3. Hasil akreditasi dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam transfer kredit, usulan bantuan dan alokasi
dana, serta mendapat pengakuan dari
badan atau instansi yang berkepentingan.
BAN-PT sendiri melakukan klasifikasi penilaian untuk semua kriteria tersebut berdasarkan

3 aspek, yaitu mutu (bobot 50%), efisiensi (25%),
dan relevansi (25%). Penilaiannya mulai dari kualitas dosen/pengajar yang harusnya minimal S2.
Bagaimana kelulusannya, manajemen pengelolaan kampus, fasilitas yang ada, kreativitas atau
mutu mahasiswanya, hingga pengabdian terhadap masyarakat.
Nantinya, tiap institusi (Universitas) atau
program studi (jurusan atau fakultas) akan diberi ranking A, B, C bahkan tak terakreditasi. Dari
ranking itulah biasanya masyarakat akan menilai
mana kampus yang bagus, standar dan sebaiknya
tidak dipilih.
Saat ini terdapat dua jenis akreditasi yang diberikan oleh pemerintah kepada program studi di
perguruan tinggi, yaitu:
1. Status Terdaftar, Diakui, atau Disamakan yang diberikan kepada Perguruan
Tinggi Swasta
2. Status Terakreditasi atau
Nir-Akreditasi yang

diberikan kepada semua perguruan
tinggi (Perguruan Tinggi Negeri, Perguruan Tinggi Swasta, dan Perguruan
Tinggi Kedinasan).
Dari akreditasi ini, kamu yang gagal masuk
Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau memang sudah mengincar program studi tertentu di kampus
swasta, gak perlu khawatir untuk masuk Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Karena dari ranking akreditasi ini, kamu bisa mengetahui bahwa program
studi yang kamu inginkan di kampus swasta incaranmu, ternyata kualitasnya dinilai lebih bagus
dari kampus lain, bahkan sebanding dengan Perguruan Tinggi Negeri (PTN).
Dari akreditasi inilah kamu tidak perlu takut
masuk Perguruan Tinggi Swasta yang tidak termasuk dalam jajaran 5 kampus terbaik. Standar yang
diambil dari tiap perusahaan untuk pekerjanya
sekarang bukan mahasiswa dari kampus tertentu,
tapi Akreditasi dari kampus.
Sebuah Universitas mendapat ranking
tertinggi, apabila semua program studinya
mendapat nilai A. Apabila Progam Studi Hukum
di Universitas A dan B sama-sama akreditasi A,
berarti kualitas keduanya dianggap sama untuk
program studi.
Jadi ingat, lihat akreditasi dari program studi,
atau fakultas atau jurusan. Dan pelajari visi misi,
serta program yang ditawarkan, juga kerjasama
yang mereka lakukan dengan perusahaan besar
untuk mahasiswa lulusannya. Jangan terkecoh
dengan omongan orang mengenai tingkat kepopuleran dari sebuah Universitas.
Untuk program studi lain, mungkin kampus
pilihanmu masih kalah dalam penilaian akreditas.
Tapi jika program studi pilihanmu mendapat penilaian yang sama, kamu gak perlu khawatir. Bisa
jadi kampus tersebut sedang mengembangkan
mutu pendidikannya di program studi lain. Bukan
tidak mungkin bahkan beberapa tahun ke depan
akan mendapat ranking yang lebih tinggi dari
Universitas A tersebut.
Akreditasi memang menjadi sebuah patokan seberapa bagusnya mutu pendidikan kam-

pus tersebut, serta seberapa kompeten dosen
pengajarnya. Namun, semuanya balik lagi
terhadap kamu sebagai mahasiswa, seberapa
penting menganggap ilmu yang akan didapat
nantinya. Apakah akan berguna untuk hidup?
Apakah hanya sebagai nilai untuk sekedar masuk perusahaan besar atau menjadi pegawai
negeri nantinya?
Hal senada juga diungkapkan oleh Ketua STIE
Perbanas Surabaya Dr Lutfi,M. Fin Salah satu kualitas study adalah sudah disahkannya oleh Badan
Akreditasi Nasional (BAN) dan kami bersyukur tahun ini STIE Perbanas Surabaya sudah mendapatkan Akreditasi A dalam Program Studi Sarjana
yakni Akuntansi dan Managemen.
Menurutnya di Jawa Timur Perguruan
Tinggi (PT) sendiri hanya 10 Perguruan Tinggi
(PT) dari 350 Perguruan Tinggi yang mendapatkan Akreditasi A. Di Indonesia sendiri program
studi akuntasi ada 58 Perguruan Tinggi dan
Managemen ada 68 Perguruan Tinggi yang
mendapatkan Akreditasi A.

Ketika
perguruan
tinggi bisa
“memasak”
SDM dengan baik,
maka hasil dari proses
pendidikan itu bisa
menciptakan lulusan
yang baik dan mampu
bersaing.
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komponen
yang
dinilai

1. Visi dan Misi, ditempat kami visi dan misi sudah dijalankan secara seiring dan seimbang.
2. Tata pamong (Tata Kelola), seberapa jauh
diakui pengajar atau dosen , baik untuk
dosen dari dalam ataupun dosen luar. Kami
memiliki dosen-dosen yang sudah diakui
secara nasional dan internasional. Dosen
kami bergabung (Presiden CR) dalam asosiasi
untuk riset Asia Tenggara, Wakil presiden Jurnal se –Asia Tenggara. Secara Kelembagaan
kami adalah member dari anggota Perguruan
Tinggi Bisnis Tingkat Nasional Internasional
(AACSB)
3. Terkait Lulusan, banyak lulusan kami yang
langsung kerja. Nilainya juga bagus dan lulusan kompetensi Ujian Sertifikasi Akuntansi
Dasar (USKAD). Lulusan kami juga mahir
software (SAP) yang kini dipakai oleh Bank
Mandiri dan sudah diserap oleh perusahaan
perbankan.
4. Sumber Daya Manusia (SDM), dosen dan
karyawan serta administrative dosen atau
doctor yang levelnya 4 banyak disini. Ditambah lagi berbagai prestasi sudah banyak
diraih ditingkat Nasional.
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5. Kurikulum, kami menerapkan kurikulum
yang sesuai dengan kebutuhan industry dan
perbankan. Kadang kami juga mendapatkan
penguji dari luar negeri.
6. Keuangan, sarana prasarana serta IT. Untuk keuangan kelebihan kami adalah diberi
otonomi oleh Yayasan STIE Perbanas untuk
mengatur keuangan. Dan semua uang digunakan untuk kebutuhan dan pengembangan
STIE Perbanas Surabaya. Keuangan juga diaudit dua kali, baik dari Internal juga Eksternal.
Untuk sarana dan Prasarana, kami memiliki
banyak Lap. Dan kalau IT dari PT Telkom , juga
melakukan pembelajaran berbasis e-learning.
7. Penelitian dan Pengembangan. Dosendosen kami sering membuat artikel dan
dimuat di media (Secobus) Lembaga
Pemeringkat Jurnal Nasional. Ada 5 dosen
yang karyanya sering dikutip Secobus,
dan ini sudah masuk kategori AA+. Untuk
penelitian, kami juga mendapat dana dari
internal sebesar Rp 15 juta setiap penelitian.
Untuk pengabdian, banyak dosen kami yang
dipakai sebagai tim ahli di perusahaan dan
bank swasta maupun negeri. Sehingga para
dosen tidak hanya tahu secara akademik,
tapi juga memahami prakteknya.Kami juga
melakukan kerjasama. Kami juga anggota CR
dan Isehil, perkumpulan para rektor se-Asia
Pacific. Kami juga punya kerjasama dengan
Australia dalam bentuk Auditing Student
yang mengikuti perkuliahan di Australia.
Untuk meningkatkan kualitas dosen dan
karyawan dalam menghadapi MEA, kami juga
mendatangkan pengajar asing untuk melatih
mereka.

Alumni

Wildan Sanjaya:

Tak Salah
Saya Memilih

STIE Perbanas Surabaya

L

ima Belas Tahun mengabdi di dunia Perbankan bagi seorang Wildan Sanjaya adalah
ajang untuk terus mengembangkan diri dan
memperluas ilmu. Pengalaman dan pengetahuan
yang telah dipelajarinya sejak kuliah S1 jurusan
Manajemen Keuangan di STIE Perbanas Surabaya
yang lulus tahun 2002 telah banyak mempengaruhi seorang Wildan untuk berprestasi dan membanggakan bank tempat dimana ia bekerja, hal ini
dibuktikannya dengan meraih award Mandiri Best
Employee 2013 kategori best of the best manager
tingkat nasional dan mendapat predikat the best
unit kerja Risk Management Nasional.
Usai lulus dari STIE Perbanas Surabaya Wildan menapakkan langkahnya sebagai staf
Auditor di PT. Bank Bukopin Tbk yang bertugas Memastikan kebenaran transaksi
perbankan seluruh outlet, Memonitor
Implementasi Kebijakan Direktur ke
Kantor-kantor cabang beserta wilayah
binaannya, Bertanggung jawab terhadap dokumentasi keuangan Bank harian, Neraca dan Laba Rugi dan lain sebagainya dan ia memegang tanggung

jawab ini selama 3 tahun sebelum ia akhirnya memutuskan untuk pindah.
Pertengahan tahun 2006, seorang wildan mulai menapaki karir sebagai Relationship Manager
di Bank Rakyat Indonesia, selama 4 tahun perjalanan karirnya di Bank Rakyat Indonesia wildan
bertsnggung jawab untuk Mengelola Portofolio
Kredit Menengah dan Koorporasi saat ini Rp. 407
Milyar (terbesar di jatim hingga januari 2011),
Pemutus kredit, melalui komite kredit (2M-40M)
sebagai salah satu anggota komite kredit dengan
PDWK
(putusan delegasi
wewenang
kredit

hingga Rp. 40 Milyar), Mensupervisi pertumbuhan kredit dan monitoring target kantor cabang
dalam satu distrik wilayah dan juga sebagai Trainer/ Pengajar (Instruktur Tamu) di Sentra Pendidikan BRI.
Tak sampai disitu Wildan masih merasa perlu
pengembangan diri, Tahun 2011 seorang wildan
memilih untuk hengkang dari BRI dan memilih
untu berkarir sebagai Assistant Vice President
di Bank Mandiri, Tbk dengan tugas Menyusun
strategi bisnis dan pengendalian resiko, menetapan target kpi dan monitoring pencapaian, Menetapkan arah kebijakan ekspansi di Regional, Analisis Kredit, Monitoring Kredit, Pengendalian NPL,
Pengendalian Resiko Portofolio dan Mensupervisi
Group. Posisinya sebagai Assistant Vice President
membuat Wildan berfikir untuk kembali mencari
ilmu, maka tentu saja pilihannya kembali ke STIE
Perbanas Surabaya untuk mengambil program
Magister Manajemen dalam ilmu Keuangan dan
Perbankan, karena dinilainya kampus STIE Perbanas Surabaya merupakan tempat yang tepat
untuk mencari ilmu perbankan yang terus mengalami perkembangan yang pesat.
Pada posisinya sebagai Assistant Vice President, Wildan terus melakukan terobosan baru
untuk bank tempatnya bekerja, tak ayal ia meraih
beberapa Award yaitu Mandiri Best Employee
2013 kategori best of the best manager tingkat
nasional dan mendapat predikat the best unit
kerja Risk Management Nasional.
”Saya merasa tak salah memilih STIE Perbanas
Surabaya sebagai tempat menimba ilmu tentang
Perbankan, itulah alasan saya memilih kuliah S1
sampai S2 di kampus ini, apalagi pengalaman
Organisasi di kampus ini juga membuat saya semakin Percaya diri dan mudah menyesuaikan diri
dengan lingkungan, kemudian untuk mata kuliah
Etika bisnis, Manajemen Keuangan serta study kelayakan bisnis ilmu dari ketiga mata kuliah yang
saya dapatkan dari STIE Perbanas Surabaya ini
terus saya pakai hingga sekarang.” ungkapnya.
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Perpustakaan

Perpustakaan STIE PERBANAS Terakreditasi A

S

TIE Perbanas Surabaya patut berbangga.
Sebab, setelah menerima SK Akreditasi A
atas 3 Program Studi, yaitu Prodi Sarjana
Manajemen (S1), Prodi Sarjana Akuntansi (S1) dan
Diploma 3 Akuntansi, kini giliran Perpustakaan
STIE Perbanas Surabaya juga mendapatkan
pengakuan Akreditasi A dari Lembaga Akreditasi
Perpustakaan Nasional.
Sejak mengajukan borang (berkas) akreditasi
dan persiapan-persiapan, ada 9 komponen
yang dinilai yaitu Layanan, Kerjasama, Koleksi,
Pengorganisasian Materi Perpustakaan, SDM, Gedung (Sarana Prasarana), Anggaran, Manajemen
Perpustakaan dan Perawatan Koleksi, maka pada
Selasa, 9 Juni 2015 divisitasi, dan pada 7 Agustus
2015 diumumkan bahwa STIE Perbanas Surabaya
mendapatkan Akreditasi A dengan nomor SK
05/I/ee/VIII/2015.
Munawaroh, SS., M.Si Kepala Bagian Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya mengatakan,
“Saya merasa bangga sekaligus bahagia, karena
meski perpustakaan setingkat Sekolah Tinggi
tapi kami bisa membuktikan bahwa kami
mampu memenuhi standar yang ditentukan oleh
badan akreditasi perpustakaan dan mendapat
Akreditasi A. Kedepan kami berkomitmen untuk
menjaga kualitas Perpustakaan atas komponenkomponen tersebut dan menciptakan inovasi
yang menjadikan perpustakaan tidak hanya sebagai sumber informasi tetapi juga dapat menjadi
sarana public space for students”.
Mengubah image atau persepsi mahasiswa
tentang perpustakaan yang penuh buku atau
rak atau tempat meminjam buku menjadikan
perpustakaan sebagai tempat partisipatory learning yang dapat menghasilkan knowledge. Kalau
dahulu perpustakaan menyediakan informasi
pengetahuan terkait proses pembelajaran di
8
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kelas, sekarang perpustakaan harus memfasilitasi penciptaan informasi pengetahuan bagi
mahasiswa/dosen/staf (sivitas akademika) untuk
mendukung proses pembelajaran dan akademik.
Karena itu tidak hanya standar operasional
perpustakaan yang diperhatikan tetapi juga
meningkatkan dan kreatif dalam mengembangkan manajemen dan marketing perpustakaan,
sehingga Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya
ada di hati mahasiswa, dosen staf atau sivitas
akademika. Pihaknya juga punya angan-angan
“my library is my house”. Artinya Perpustakaan STIE
Perbanas Surabaya juga bisa menjadi tempat
shooting untuk tugas mata kuliah, tutorial mahasiswa, bimbingan skripsi, rapat-rapat UKM. Selain
itu juga menyediakan fasilitas-fasilitas home

style seperti area lesehan, kursi santai untuk
membaca koran dan majalah, da akses komputer
untuk kegiatan apapun selama kaidah akademik.
Jam operasional perpustakaan adalah mulai
pukul 08.00 – 19.30 WIB.
Contoh kegiatan Marketing Rutin yang kita
lakukan setiap semester antara lain:
Pameran Buku
Pemutaran Film
Sobat Perpustakaan (Diskusi)
Edukasi Pemustaka
Bedah Buku (1 tahun sekali)
Kegiatan hari kunjung Perpustakaan
Semua kegiatan tersebut dilakukan mahasiswa/dosen di Perpustakaan.

Pameran Buku

Menambah
Wawasan
Mahasiswa

P

ameran Buku yang diadakan 7-18
September 2015 di Perpustakaan
STIE Perbanas Surabaya
disambut meriah oleh para mahasiswa.
Pengunjung merasa mendapat
banyak keuntungan dari kegiatan
yang diadakan di gedung D Lantai 4
tersebut. Selain bisa membaca buku
gratis, mereka juga mendapat banyak
wawasan dan pengetahuan baru.
Kegiatan ini memang sangat
ditunggu-tunggu para mahasiswa STIE

Perbanas Surabaya, karena dengan
membaca mereka dapat memperoleh
segudang manfaat. Membaca memang
aktivitas yang memiliki segudang
manfaat, salah satunya adalah untuk
melatih kemampuan berpikir. Otak itu
ibarat sebuah pedang, semakin diasah
maka akan semakin tajam. Kebalikannya
jika tidak diasah, juga akan tumpul.
Selain itu, membaca juga dapat
meningkatkan konsentrasi. Orang yang
suka membaca akan
memiliki otak yang
lebih konsentrasi
dan fokus.
Karena dengan
fokus, pembaca
akan memiliki
perhatian
penuh dan
praktis dalam
kehidupan.

Hari Kunjung Perpustakaan

Kaget Dapat Hadiah

D

alam rangka Hari Kunjung Perpustakaan yang jatuh pada 14
September, Perpustakaan STIE Perbanas Surabaya berusaha
meningkatkan dan memotivasi civitas akademika STIE Perbanas
Surabaya untuk berkunjung ke Perpustakaan yang berada di gedung
D lantai 4 ini dengan berbagai hadiah. Selain menyediakan stand
photobooth untuk selfie, juga di sediakan welcome snack untuk 25
pengunjung pertama. Sedangkan pengunjung yang berulangtahun
pada hari tersebut akan mendapat lucky draw.
Berbeda dengan perayaan tahun lalu yang menggunakan Pohon
Hadiah, tahun ini Lucky Draw bisa didapat dengan tiga cara antara lain
meminjam 5 buku dalam satu hari atau mengetahui nomor telepon
perpustakaan STIE Perbanas atau bisa juga dengan mengenali seluruh
“Librarian” STIE Perbanas Surabaya. “Saya kaget sekaligus senang
mendapatkan hadiah dari Hari Kunjungan Perpustakaan ini, sebenarnya
saya hanya ingin belajar kelompok dan meminjam beberapa buku untuk
mata kuliah, tapi dengan acara ini saya bisa sekaligus mendapatkan
souvenir”, ujar Izzan Akbar salah satu mahasiswa STIE Perbanas
Surabaya. Souvenir ini dapat diambil oleh pengunjung Perpustakaan
STIE Perbanas Surabaya saat jam buka perpustakaan yaitu jam 08.00 –
13.00 & 15.00 – 19.00 WIB.
Munawaroh, SS, M.si Kepala Bagian Perpustakaan STIE Perbanas
Surabaya berharap “Tahun ini Hari Kunjungan Perpustakaan kami
selenggarakan lebih meriah sebagai sarana promosi Perpustakaan juga
untuk meningkatkan dan memotivasi pengunjung Perpustakaan untuk
memanfaatkan koleksi dan layanan di Perpustakaan, dan meningkatkan
minat baca.” (Fiqih/ind)
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Manrisk
SuperSoftskillMentoring

Pelatihan Program Penyegaran Sertifikasi
Manajemen Resiko bagi Pejabat Bank

G

una mendukung Peraturan Bank Indonesia PBI No 7/25/PBI/2005 dan PBI No.
11/19/2009 tentang kewajiban Sertifikasi
Bagi Para Pejabat Bank Umum dan Masa berlakunya Sertifikasi Manajemen Risiko tersebut
memiliki kadaluwarsa paling lama 4 (empat) tahun untuk Level 1 dan 2 tahun untuk level 2 dan
3 sejak di tetapkannya Sertifikat Kelulusan dan
di wajibkan mengikuti Program Penyegaran,
STIE Perbanas Surabaya mengadakan Program
Penyegaran bagi Pejabat Bank di Indonesia, Selasa 20 Oktober 2015.
Kegiatan yang diadakan di Ruang VIP Room
(Board Room), Hotel Swiss Bell Manyar Surabaya ini sengaja digelar bertepatan dengan keberadaan STIE Perbanas yang dipercaya sebagai
provider dari BSMR dan LSPP melalui Center of
Apply Banking Management (CABM) STIE Perbanas mengadakan Program Penyegaran bagi
Pejabat Bank di Indonesia. Acara yang dimulai
pukul 09.00 WIB ini diikuti diikuti oleh perwakilan dari Bank-bank terkemuka, yakni Bank
Commonwealth dan Bank AMAR.
10
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Para peserta sangat senang dan semangat meskipun pelatihan ini hanya untuk memperpanjang sertifikasi tanpa ada ujian. Hal ini
dikarenakan masing – masing materi yang diberikan memberikan penyegaran pada peserta
untuk terus bertanya dan memperdalam materi. Materi tersebut yaitu tentang Pentingnya
Teknologi Informasi terhadap Bisnis Bank disampaikan oleh Bapak Dr. Sasongko Budisusetyo,
M.Si Ak, selanjutnya tentang Memahami Risiko
Kredit dalam Penilaian Tingkat Kesehatan Bank
yang disampaikan Bapak Ir. Pujiono Santoso,
MM dan Materi terakhir tentang Evalution of
Risk Profile disampaikan oleh Ibu Anggraeni, SE.,
M.Si.
Pentingnya Teknologi Informasi terhadap
Bisnis Bank merupakan topik baru yang disajikan. Hal ini dikarenakan pada era sekarang
teknologi berperan penting dalam menunjang
bisnis bank serta memberikan informasi agar
bank tidak disalahgunakan oleh orang yang
tidak bertanggung jawab seperti web yang dimanipulasi.

Pelatihan Refreshment Program

D

ua event penyegaran program
diusung STIE Perbanas Surabaya.
Kedua program tersebut adalah Pelatihan Persiapan Ujian Sertifikasi Manajemen
Risiko dan pelatihan Penyegaran Program
Sertifikat Manajemen Risiko. Pelatihan ini
diselenggarakan berkat hasil kerjasama
antara STIE Perbanas Surabaya dengan
Badan Sertifikasi Manajemen Risiko (BSMR)
dan Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan
(LSPP). Secara resmi kedua lembaga Sertifikasi tersebut telah menunjuk Center for
Applied Banking Management (CABM)
STIE Perbanas sebagai salah satu training
provider sebagai penyelenggara Program

Penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko.
Pelatihan ini dilaksanakan pada Selasa,
22 September 2015 bertempat di Ruang
Pascasarjana STIE Perbanas Surabaya.
Program penyegaran ini diikuti oleh Bank
Asing ternama yakni Bank ANZ dan Bank
Commonwealth. Pembicara yang dipilih
merupakan pembicara yang telah expert di
bidang perbankan dan Manajemen Risiko
yakni, DR. Abdul Mongide, MA, Prof. DR.
Wilopo, MSi,Ak dan Anggraeni, SE., M.Si.
Para peserta saling antusias karena
masing – masing materi yang diberikan bisa

mengundang rasa penasaran peserta untuk
terus bertanya dan memperdalam materi.
Materi tersebut yaitu tentang Evalution of
Risk Profile, Memahami FRAUD pada Industri
Perbankan, serta Memahami Risiko Kredit
dalam Penilaian Tingkat Kesehatan Bank.
Dengan mengikuti program penyegaran
ini, harapan kedepan industri perbankan di
Indonesia akan lebih maju dan sehat karena
dikelola oleh para Bankir handal. Demikian
kata Anggraeni, SE, MSi selaku penanggungjawab program penyegaran tersebut. (Riz/
Ind)

KAMPUSKU | Edisi 40/Februari 2016

11

Ceremonia

Perbanas Alumni Night

Alumni Sumbang Rp 60 Juta
untuk Kemajuan Kampus

S

TIE Perbanas Surabaya kembali
menggelar Wisuda periode dua tahun
2015 bagi lulusannya, namun kampus
hijau ini selalu menyelenggarakan pesta
perpisahan sekaligus ajang calon lulusan
bertemu dengan Pengurus Ikatan Alumni
Perbanas (Ikapnas) melalui acara Perbanas
Alumni Night (PAN). Acara ini digelar Rabu,
25 Nopember 2015 di Mercure Hotel Jl.
Raya Darmo No. 68 – 78 Surabaya.
Perbanas Alumni Night (PAN) berhasil
menggalang dana sebesar Rp 60 juta. Dana
tersebut berasal dari para alumni yang ikut

12
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meramaikan PAN yang diadakan Pengurus Ikatan
Alumni Perbanas (Ikapnas), Rabu 25 Nopember
2015 di Mercure Hotel, Jl. Raya Darmo 68-78
Surabaya.
Dana itu dikumpulkan untuk kemajuan
kampus tercinta STIE Perbanas Surabaya. “Ini
adalah bukti kecintaan kami kepada kampus
STIE Perbanas Surabaya yang telah memberikan
banyak pengalaman dan pengetahuan yang
menyenangkan, kami berharap bantuan ini dapat
membawa kemajuan bagi kampus tercinta STIE
Perbanas Surabaya,” ujar Dr. Abdul Gofar Ismail,
SE,S.Pd Ketua IKAPNAS.
Bersamaan dengan kegiatan penggalangan
dana tersebut, STIE Perbanas juga mengadakan Wisuda Periode II tahun 2015. Para calon
wisudawan STIE Perbanas Surabaya yang kali
ini tampak sangat berbeda dengan keseharian
mereka, karena memakai kostum pesta mulai
memadati venue yang juga telah disetting
meriah. Acara dimulai jam 18.00 di WIB dengan
dibuka dengan Tari Sparkling Surabaya oleh
UKM Tari STIE Perbanas Surabaya. Dilanjutkan
pemasangan pin alumny dan semakin meriah
dengan game-game seru, tampak 300an calon
wisudawan dari Jurusan Diploma, S1 maupun S2
sangat menikmati acara ini.
Acara ini tampak meriah dan dapat meninggalkan kesan yang mendalam, karena acara ini
merupakan wadah terakhir kebersamaan mereka
sebelum diwisuda dan pisah karena kesibukan
dengan pekerjaan masing-masing. Meski terlihat
agak canggung, namun banyak calon alumni
yang maju untuk mengikuti games yang digelar
panitia dengan berbagai macam doorprize yang
disediakan.
Ditutup dengan Convetty yang tampak
meriah dengan kertas warna warni berhamburan,
sehingga acara ini meninggalkan kesan yang
mendalam bagi calon wisudawan.
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Wisuda STIE Perbanas

Kuliah Gratis, Nilai Tertinggi,
S

TIE Perbanas Surabaya kembali
menyelenggarakan Wisuda untuk
Program Diploma 3, Sarjana dan Magister
Manajemen periode II tahun 2015 Sabtu, 28
Nopember 2015 jam 08.00 WIB. Bertempat di The
Square Ballroom ICBC Center Jl. Basuki Rahmad
Surabaya.
Sedikitnya ada 309 wisudawan yang terbagi
atas 12 orang dari Program Studi Diploma 3, 101
orang wisudawan dari Program Studi Sarjana
Manajemen, 189 orang wisudawan dari Program
Studi Sarjana Akuntansi dan 7 orang wisudawan
dari Program Studi Magister Manajemen.
Pada wisuda kali ini juga diberikan
penghargaan berupa Piagam Penghargaan &
Uang Tunai untuk wisudawan Terbaik dengan
kriteria IPK tertinggi pada masing-masing
program studi, Skripsi tanpa mengulang, tidak
pernah melakukan pelanggaran akademik dan
aktif dalam kegiatan organisasi mahasiswa.
Penghargaan tersebut diraih oleh wisudawan
dengan nilai tertinggi yaitu Dian Oktarina, SE.,
MM dari program studi Magister Manajemen
dengan IPK 3,95.
Dian yang juga menempuh kuliah S1
mulai tahun 2009 di STIE Perbanas Surabaya
ini memang tergolong anak yang aktif, selain
sering mengikuti berbagai lomba akuntansi

14
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Langsung jadi Dosen
yang diselenggarakan di dalam maupun luar
kampus. Ia juga terpilih menjadi Manajer Unit
Kegiatan Mahasiswa (UKM) Paduan Suara dan
sering mengiringi acara wisuda. Setelah lulus dari
S1 Akuntansi tahun 2012, dia langsung melamar
beasiswa penuh program Magister Manajemen
di STIE Perbanas Surabaya dan berhasil
mengalahkan puluhan pesaingnya untuk
dapat menempuh studi Magister
Manajemen dengan GRATIS.
Kuliah di program Magister
Manajemen ditempuh tak
kurang dari 2,5 tahun Dian
memberanikan diri melamar
posisi dosen di kampus
yang membesarkannya.
Setelah melalui beberapa
tahapan, gadis yang
tergolong mungil
ini berkesempatan
mengajar Akuntansi
Internasional dan
Pengauditan Data
Elektronik – Sistem
Informasi Akuntansi
(PDE-SIA) di kampus
yang dicintainya ini.
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Opini

Asas Transaksi Syariah
Dirangkum oleh Wiwik Lestari

D

alam Al-Quran, sangat jelas disebutkan
pentingnya pelestarian dan keberlanjutan,
sebagaimana yang dinyatakan dalam surat
Al-A’raf 56 berikut ini.
“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di
muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan
berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan
diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang
yang berbuat baik (Al A’raf 56)”.
Transaksi syariah tidak hanya menekankan
pada maksimalisasi keuntungan perusahaan semata untuk kepentingan pemilik (shareholder).
Dengan demikian manfaat yang didapatkan tidak
hanya difokuskan pada pemegang saham, akan
tetapi pada semua pihak yang dapat merasakan
adanya suatu kegiatan ekonomi.
Prinsip universalisme (syumuliah) esensinya
dapat dilakukan oleh, dengan, dan untuk semua
pihak yang berkepentingan (stakeholder) tanpa
membedakan suku, agama, ras dan golongan,
sesuai dengan semangat kerahmatan semesta
(rahmatan lil alamin)(IAI, 2007: 9).
Transaksi syariah terikat dengan nilai-nilai etis
meliputi aktivitas sektor keuangan dan sektor riil
yang dilakukan secara koheren tanpa dikotomi
serta keberadaan dan nilai uang merupakan cerminan aktivitas investasi dan perdagangan.
Contoh terbaik dalam berbisnis bagi muslim
adalah cara berdagang Nabi Muhammad, saw.
Beliau dikenal sebagai Al-Amin (terpercaya), dengan sifatnya yang shiddiq, fathonah, amanah,
tabligh, istiqamah dan qanaah (Gani, 2005: 140)
Sementara itu Dawwabah (2009; 72-100) mencirikan wirausaha seharusnya jujur, amanah, toleran dan menepati janji. Sifat nabi yang shiddiq
berarti mempunyai kejujuran, dan selalu melandasi ucapan, keyakinan dan amal perbuatan atas
dasar nilai-nilai yang diajarkan Islam. Gani lebih
memerinci bahwa sifat shiddiq berarti transparan,
akuntabel, terbuka, kredibel, benar, jujur dan handal (Gani, 2005: 141). Hadist Nabi menyatakan
“seorang pedagang yang jujur akan bersama dengan para nabi, orang-orang jujur dan para syuhada” (HR. Turmudzi)
Amanah berarti mengandung unsur kejujuran,
keadilan, kesadaran dan bertanggungjawab (Gani,
2005: 142). Wirausaha muslim seharusnya bisa dipercaya oleh dirinya dan orang lain. Amanah merupakan dasar dari akhlak dan moral yang baik yang
sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis. Ajaran Islam
sangat menjunjung tinggi moral. Demikian pula seharusnya wirausaha muslim dalam menjalankan bisnisnya seharusnya mematuhi perintah Allah dalam
surat Al-Baqarah 188 berikut ini.
“Dan janganlah sebahagian kamu memakan
harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya
kamu dapat memakan sebahagian daripada harta
benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa,
padahal kamu mengetahui.
16
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Demikian pula dengan jelas dinyatakan
dalam surat Al-Maidah ayat 1.
“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah
akad-akad itu….”
Dengan ajaran di atas, jelas bahwa dalam berbisnis, wirausaha muslim harus jujur, memenuhi
janji dan tidak mencuri dan melakukan kebatilan.
Dalam hal ini, perlu dibuktikan dalam prakteknya
terutama di Indonesia.
“Tidaklah beriman seseorang yang tidak bisa
amanah dan tidaklah dianggap beragama orang
yang tidak bisa memegang janji” (HR. Ahmad bin
Hanbal). Diantara makna amanah adalah ketika
seorang wirausaha bisa dipercaya dalam takaran
dan timbangannya.
Fathanah berarti mengerti, memahami dan
menghayati secara mendalam segala yang menjadi tugas dan kewajibannya. Secara lebih rinci
Gani(2005; 143) menyebutkan bahwa sifat fathanah berarti kompeten, kredibel, beriorientasi kinerja, motivasi, bakat dan intuisi bisnis serta orientasi pada pelanggan. Sifat ini akan menimbulkan
kreativitas dan kemampuan melakukan berbagai
macam inovasi yang bermanfaat.
Adapun tabligh berarti mengajak sekaligus
memberi contoh kepada pihak lain untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan ajaran Islam dalam
kehidupan sehari-hari. Gani (2005; 144) memperluas pengertian bahwa tabligh mengandung
unsur sosialisasi, internalisasi, komunikasi dan
informasi, kepemimpinan, keteladanan, transfer
pengetahuan, empati, lentur dan matang. Tabligh
juga dapat diartikan pandai berkomunikasi dan
bernegosiasi.
Konsep tabligh ini yang kemudian dihubungkan dengan konsep CSR menjadi sangat dekat,
dimana wirausaha muslim seharusnya juga mempunyai kepedulian terhadap stakeholdernya baik
karyawan, partner maupun lingkungan. Sebagai
mana disampaikan Elmelki & Arab, (2009) bahwa
dalam konteks ekonomi Islam, investasi yang beretika tidak hanya mempertimbangkan untung
rugi moneter semata tetapi juga banyak bergantung pada tujuan lain selain peningkatan kekayaan dan kemakmuran.
Istiqomah atau konsisten dalam iman dan
nilai-nilai kebaikan menunjukkan keteguhan, kesabaran serta keuletan sehingga menghasilkan
sesuatu yang optimal.
Sikap toleran adalah pembuka pintu rizki dan
jalan untuk memperoleh kehidupan yang mapan
dan aman. Dengan demikian terkandung makna
bahwa seharusnya harga dan laba ditentukan secara wajar. Selain itu, makna toleran juga berarti
harus berupaya membayar hutang sesuai waktu
yang dijanjikan (Dawwabah, 2009: 89)
Konsep lain dikemukakan oleh Gillian Rice
dalam papernya yang berjudul Islamic Ethics and
the Implications for Business. Menurut Rice (1999)
konsep etika Islam terdiri dari :
1. Keesaan (unity)
a. Kesamaan dan kesetaraan dalam 		

muamalah
b. Teamwork dan perluasan 		
pasar sampai ke luar negeri
c. Membayar upah setelah pekerjaan selesai
d. Bekerja dengan baik dan berkualitas
e. Pentingnya pengetahuan, penelitian
dan pengembangan, pelatihan dan
transfer pengetahuan.
2. Kesaling-percayaan (Trusteeship)
a. Melaksanakan kewajiban, membayar janji
		 dengan tepat
b. Efisien dan peduli lingkungan
c. Tidak ada hak individu yang tak terbatas
3. Keadilan (justice)
a. Tidak menyombongkan diri (hoaring),
mendorong investasi dan 		
pengembangan kemakmuran sekitas
b. Menghindari pamer konsumtif
c. Peningkatan kekayaan dengan tetap
mempertimbangkan nilai kemanusiaan
d. Perbedaan pendapat dibolehkan
e. Perbedaan kedudukan professional,
pimpinan dan pekerja dibolehkan
f. Sebagian kekayaan adalah hak orang lain
yang kurang beruntung
g. Memperbolehkan perdagangan dan
melarang riba
h. Menyempurnakan timbangan
i. Tidak boleh menyembunyikan barang
yang cacat
j. Kesetaraan dan keadilan dalam negosiasi
k. Kejujuran dan kejelasan dalam negosiasi
l. Kesetaraan dalam sistem sosial, tidak ada
keistimewaan bagi yang kaya
m. Pentingnya tanggung jawab pribadi.
Disamping pendapat Rice diatas, Muhammad
Djakfar dalam bukunya Anatomi Perilaku Bisnis,
Dialektika Etika dengan Realitas mengemukakan
prinsip-prinsip Etika bisnis dalam Islam antara
lain:
a. Jujur dalam takaran.
b. Menjual barang yang baik mutunya.
c. Dilarang menggunakan sumpah.
d. Longgar dan bermurah hati.
e. Membangun hubungan baik.
f. Tertib administrasi
g. Menetapkan harga dengan transparan
Esensi ketujuh prinsip diatas dapat dikatakan
sama dengan prinsip dari Rice hanya penjabarannya yang berbeda. Kesimpulannya, bahwa etika
bisnis Islami harus mengandung keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan.

Moral Hazard dan Adverse
Selection di Kontrak Bagi Hasil
Perbankan Syariah
Oleh: Kautsar R. Salman, SE. MSA. Ak. BKP. SAS. CA.
Pendahuluan
ontrak di perbankan syariah menurut Aljifri
and Khandelwal (2013) secara garis besar
dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori
yaitu kontrak berbasis asset (asset based contract) seperti murabahah, salam, istishna’ dan
ijarah; kontrak berbasis bagi hasil (profit and loss
sharing based contract) seperti mudharabah dan
musyarakah; serta kontrak berbasis fee (fee based
contract) seperti wakalah, kafalah dan hawalah.
Dibanding dengan kontrak lainnya, kontrak berbasis bagi hasil merupakan prinsip utama dalam
perbankan syariah. Dalam kontrak mudharabah,
pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam
manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan pemilik dana tersebut, kecuali sebatas memberikan saran dan melakukan pengawasan serta evaluasi (Aljifri & Khandelwal, 2013).
Meskipun demikian, kita dibuat tercengang oleh
fakta bahwa kontribusi kontrak berbasis bagi hasil
masih sangat rendah dan belum sesuai dengan
harapan. Data dari Bank Indonesia tahun 2011
dan 2012 menunjukkan bahwa porsi pembiayaan
berbasis prinsip bagi hasil hanya sebesar 15% dan
jauh dibawah porsi pembiayaan murabahah atau
margin based yang tercatat 42,42% pada tahun
2011 dan meningkat menjadi 59,71% pada tahun
2012 (Yuliana, 2013:97). Jauh panggang dari api
ibarat yang tepat untuk menggambarkan antara
fakta dan harapan dari kontrak bagi hasil.
Dalam banyak literature ekonomi, akuntansi
dan manajemen, konsep asymmetric information
dapat terjadi jika satu pihak mempunyai keuntungan informasi yang melebihi pihak lainnya dalam
sebuah kontrak atau perjanjian. Muncul pertanyaan dari sini karena memang dari sono-nya akad
perbankan syariah perjanjian antara dua pihak
atau lebih yaitu “Apakah di perbankan syariah
juga muncul problem ‘asymmetric information’
sebagaimana bank konvensional? Artikel ini InsyaAllah mencoba membedah dan menjawab pertanyaan ini serta bagaimana solusi yang mujarab
dari masalah ini. Mengapa ini penting dijawab
karena dampak dari problem keagenan bila tidak dijelaskan dan ditanggulangi bisa mengakibatkan masyarakat lebih memilih pembiayaan
dengan akad lainnya yang menawarkan problem
keagenan yang lebih sedikit. Tentu bila ini terjadi
perbankan syariah akan ditinggalkan oleh masyarakat di Indonesia dan semakin menjauh mundur dari persaingan di industri perbankan.

K

Dasar Konseptual Teori Keagenan
Dasar pijakan tentang informasi asimetri adalah
teori keagenan yang dijelaskan oleh Jensen and
Meckling (1976) dalam artikel yang sangat fenom-

enal yang berjudul “theory of the firm”. Jensen and
Meckling (1976) mengungkapkan bahwa teori
agensi atau dikenal sebagai hubungan principalagent, adalah teori di mana kontrak memungkinkan
satu atau lebih orang prinsipal untuk terlibat dengan orang lain yang bertindak sebagai agen, untuk
melakukan beberapa jasa (service) atas nama prinsipal dimana principal mendelegasikan beberapa
pengambilan keputusan kepada agen. Prinsipal
adalah pemilik atau manajer dari organisasi yang
mendelegasikan dan mengalihkan tanggung jawab
atau modal ke agen. Agen adalah manajer / karyawan dari sebuah organisasi yang mengelola transaksi bisnis perusahaan untuk kepentingan pemilik.
Pihak yang mengusulkan kontrak disebut prinsipal.
Pihak yang memutuskan apakah menerima atau
tidak kontrak dan kemudian melakukan di bawah
persyaratan kontrak (jika diterima) disebut agen.
Agen biasanya pihak yang terkait dengan masalah
informasi asimetris (Nicholson and Snyder, 2012).
Dalam konteks kontrak atau akad di perbankan syariah, hubungan keagenan melibatkan
pihak principal selaku pihak penyandang dana
dan pihak agen selalu pihak wakil atau pengelola
dana (hubungan principal-agent) dan dapat pula
melibatkan kedua pihak principal atau pemilik
dana (hubungan principal-principal). Hubungan
keagenan tersebut sangat dipengaruhi oleh kontrak keuangan. Kontrak keuangan yang jelas diharapkan dapat mengurangi masalah keagenan
yang terjadi antara principal dan agen (Aljifri and
Khandelwal, 2013). Kalau konsep ini diterapkan
pada perbankan syariah, maka yang bertindak sebagai principal adalah perbankan syariah selaku
penyandang dana (shahibul maal), sementara
nasabah yang mengelola dana bank syariah berperan sebagai agen (mudharib).
Pada umumnya, salam hubungan keagenan
antara prinsipal dan agen dapat menimbulkan
masalah keagenan. Ada dua masalah utama yang
memicu timbulkan problem keagenan. Pertama,
masalah keagenan terjadi ketika prinsipal dan
agen mempunyai sasaran atau tujuan yang berbeda. Kedua, masalah keagenan timbul ketika
prinsipal menghadapi kesulitan dalam mengakses informasi dan perilaku agen secara akurat.
Teori agensi mengasumsikan bahwa peran dan
fungsi hubungan keagenan adalah asimetris karena prinsipal hanya mementingkan profit atau return sebagai hasil pekerjaan yang dilakukan oleh
agen. Sementara itu, agen setuju pada kepentingannya sendiri dalam hal kompensasi. (Jensen
and Meckling, 1976 dan Eisenhardt, 1989). Dari
uraian tersebut kita dapat memahami bahwa
dalam teori keagenan, timbul masalah informasi
asimetris antara kedua pihak yang menjalin ker-

jasama dalam kontrak. Tidak menutup kemungkinan terjadi pula di perbankan syariah.
Market for Lemons
Informasi asimetris berkaitan dengan informasi umum yang tidak sempurna karena pihak
prinsipal tidak mempunyai akses terhadap informasi dan perilaku agen. Dalam bentuk yang paling
sederhana informasi asimetris sebagaimana situasi yang digambarkan oleh Akerlof (1970) dalam
“Lemons Problem”-nya. Arkelof (1970) menjelaskan bagaimana penjual mobil berkualitas rendah memiliki insentif untuk mengiklankan mobil
mereka secara palsu sebagai berkualitas baik sehingga ia menuntut harga yang lebih tinggi. Di
sisi lain, disebabkan karena informasi yang tidak
simetris, pembeli tidak dapat mengetahui apakah
mobil yang akan dibelinya berkualitas baik atau
buruk. Pembeli mempunyai informasi yang terbatas berkaitan dengan mobil yang akan dibelinya,
sehingga pembeli hanya akan membayar mobil
pada harga rata-rata bila ingin membeli. Pada sisi
yang lain, pemilik mobil yang baik tentu tidak mau
menjual mobil mereka dengan harga rata-rata sebagaimana mobil bekas yang jelek. Akhirnya, dalam
pasar mobil bekas yang beredar tinggal mobil bekas
yang berkualitas yang rendah, disinilah maksud dari
‘market for lemon’, karena lemon diistilahkan dengan used car yang jelek.
Selain itu, informasi asimetri dapat terjadi juga pada hubungan pekerja dan pemberi
kerja serta hubungan konsumen dan produsen.
Seorang pekerja mungkin memiliki pengetahuan
yang lebih banyak tentang berapa banyak yang
bisa dihasilkan dibandingkan pemberi kerjanya,
atau produser mungkin memiliki pengetahuan
yang lebih banyak dari kualitas atau mutu barang
yang dihasilkannya dibandingkan konsumen
potensial. Dalam hal ini, pemberi kerja dapat secara hati-hati mengamati perilaku pekerja untuk
menyimpulkan sesuatu tentang produktivitas pekerjanya. Demikian pula, konsumen mungkin bisa
menyimpulkan sesuatu tentang kualitas produk
perusahaan didasarkan pada bagaimana produk
itu dijual. Pekerja yang baik mungkin ingin dikenal
sebagai pekerja yang baik dan produsen produkproduk berkualitas tinggi umumnya ingin diketahui seperti itu, tapi produsen produk berkualitas
rendah juga ingin memperoleh reputasi untuk
kualitas tinggi (Varian, 1992). Dari sini kita bisa
melihat bahwa masalah asimetri informasi bisa
terjadi pada banyak hubungan yang melibatkan
dua pihak atau lebih, tanpa mengkhususkan pada
transaksi tertentu.
KAMPUSKU | Edisi 40/Februari 2016
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Nganter

G

Campus Hiring

una membantu lulusan STIE Perbanas Surabaya yang belum mendapat pekerjaan, maka Sabtu, 5 September 2015,
Perbanas Career Centre (PCC) mengadakan Campus Hiring
“Recruitment on Campus” di STIE Perbanas Surabaya.
Kali ini, PPC bekerjasama dengan PT. Smartfren Telecom, Tbk.
Campus Hiring bertujuan untuk menjembatani peluang antara
calon tenaga kerja dengan pihak perusahaan dalam proses seleksi
calon karyawan, serta membekali mahasiswa yang telah lulus agar
siap dunia kerja.
PT. Smartfren Telecom, Tbk memberikan kesempatan pada
lulusan STIE Perbanas Surabaya untuk mendaftarkan diri sebagai
Corporate Direct Sales atau Customer Service. Customer Service
termasuk salah satu pekerjaan yang paling diminati oleh lulusan
STIE Perbanas Surabaya.
“Menurut saya, acara Campus Hiring ini sangat bermanfaat
untuk lulusan STIE Perbanas Surabaya, serta memudahkan kita
untuk interview di dalam kampus sendiri. Saya berharap untuk
kedepannya lebih banyak perusahaan yang bekerja sama dengan
acara ini, agar lebih bervariasi.” ujar Nalendra Taufiq Firmansyah
Alumni STIE Perbanas Surabaya. (Dea/Ind)

Bantu Lulusan
Dapat Pekerjaan

JOB PREPARATION PROGRAM

Siapkan Mahasiswa Hadapi Dunia Kerja

J

umat, 4 September 2015, tepatnya di Gedung Aula
STIE Perbanas Surabaya, diselenggarakan acara
Job Preparation Program Batch 1. Acara ini dibagi
menjadi 3 sesi, dan 3 kali pertemuan dengan mahasiswa STIE Perbanas Surabaya. Setelah sesi pertama
yang diselenggarakan pada hari Jumat, 4 September
2015 pukul 15.00-18.00. Kemudian sesi kedua, diselenggarakan pada hari Sabtu, 5 September 2015 pukul
08.00-18.00. Dan untuk sesi ketiga, Sabtu, 12 September 2015 pukul 08.00-18.00.
Dalam kegiatan tersebut dibahas tentang Persiapan Kerja sebagai bekal mahasiswa STIE Perbanas
Surabaya dalam menghadapi dunia kerja, terutama
menyambut Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Dalam
era yang dikenal sebagai perdagangan bebas tersebut,
mereka harus mampu menghadapi pesaing tidak
hanya dari dalam negeri, tapi juga luar negeri.
Mana semangatmu? “Ini semangatku”.. Kalimat
yang selalu saja disampaikan oleh mahasiswa STIE Perbanas Surabaya dan pembicara di acara tersebut. Ketika
pembicara menanyakan Mana semangatmu?
Dan mahasiswa STIE Perbanas Surabaya
yang ada di Aula tersebut serentak men-
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jawab “Ini semangatku”. Kekompakan yang sangat luar
biasa.
Salah satu pembahasan dari acara Job Preparation
Program Batch 1 yaitu Tips-tips Melamar Kerja. Dijelaskan bahwa salah satu senjata dalam melamar kerja
adalah CV (Curiculum Vitae) atau daftar riwayat hidup.
“CV digunakan sebagai modal untuk menjual diri”, ujar
Drs. Ec. Harry Widyantoro M.Si.
Dalam kegiatan tersebut diajarkan pula
bagaimana etika kerja dan nilai-nilai perilaku
seseorang di tempat kerja. Etika dan moral tersebut
selalu berhubungan dengan benar atau salah.
Materi yang dibahas adalah tentang karakter,
kerjasama, penampilan, sikap dan ketrampilan
berorganisasi.
Dengan diselenggarakannya Job Preparation
Batch 1 ini diharapkan kinerja mahasiswa STIE
Perbanas Surabaya didunia kerja bisa bertahan
lama sesuai pekerjaan masing-masing. “Mental harus
kuat. Anggap saja kenyamanan lingkungan seperti rasa
kekeluargaan dan toleransi antar karyawan bisa berjalan dengan baik,” ujar Citra Laksmi Rithmaya,SE.,MM
ketua PCC STIE Perbanas Surabaya. (Betty/Ind)

Gerak Mahasiswa

“GO GREEN”

dalam Karya Foto

“B

ersih itu sehat” Semboyan yang
tentunya tidak asing di telinga kita.
Berbicara tentang kebersihan ada
kaitannya dengan istilah “Go Green”, Gerakan
penyelamatan bumi yang sudah dicanangkan
sejak lama oleh pemerintah terkadang kurang
dapat perhatian dari masyarakat. Kali ini, UKM
Fiducia menyajikan karya foto bertemakan “Go
Green” untuk menginspirasi masyarakat agar
ikut melakukan aktifitas yang mendukung “Go
Green”. Pameran Foto yang dilaksanakan pada
20 Desember 2015 ini bertempat di Taman Flora
Surabaya.

Hiruk-pikuk pengunjung Taman Flora
Surabaya menjadi sasaran UKM Fiducia untuk
Pameran Foto kali ini. Meski dapat dibilang
sederhana, namun Pameran Foto kali ini cukup
mampu mengundang perhatian dari masyarakat yang berkunjung di Taman Flora Surabaya
untuk datang ke Stan Pameran Foto UKM Fiducia. Terbukti lebih dari 100 orang yang mengunjungi Stan Pameran Foto ini, mulai dari anakanak hingga orang dewasa.
Di dalam Pameran Foto ini mereka bisa
menikmati dan melihat-lihat hasil karya foto
dari UKM Fiducia dan Mahasiswa STIE Perbanas

yang ditampilkan dalam Pameran Foto. Berbagai macam hasil foto dengan tema “Go Green”
yang diterjemahkan dalam berbagai bentuk
konsep karya foto seperti penanaman bibit
baru, toys recycle, dan lain-lain dapat ditemukan dalam Pameran Foto ini.
Windy Amandalia, selaku ketua pelaksana
Pameran Foto mengaku sangat senang karena
pengunjung sudah bisa melebihi target yang
telah ditentukan. Rencananya, UKM FIDUCIA
STIE Perbanas akan kembali mengadakan Pameran Foto selanjutnya pada bulan April mendatang.
KAMPUSKU | Edisi 40/Februari 2016
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Gerak Mahasiswa

P

History of Heroes

erayaan Peringatan Hari Pahlawan tahun
ini tampil beda. Bertempat di Lapangan
STIE Perbanas Surabaya Surabaya, sekitar
325 peserta sudah berkumpul untuk memeriahkan History of Heroes yang diadakan Unit
Kegiatan Mahasiswa (UKM) Band STIE Perbanas
Surabaya, Sabtu, 14 November 2015. “Acara ini
diadakan untuk meningkatkan rasa nasionalisme mahasiswa STIE Perbanas terhadap
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bangsa Indonesia,” ujar Ino Manajer UKM Band.
Acara ini menyuguhkan beberapa
penampilan dari anak-anak Rumah Cerdas
Mandiri yang dikelola oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan beberapa dari UKM lainnya.
Acara yang berlangsung meriah tersebut diramaikan juga dengan talkshow yang dibawakan
oleh Veteran Moekari. “Sebelum menjadi
Veteran, saya adalah Pasukan Polisi Istimewa,”

ujar Veteran Moekari.
Banyak hal-hal tentang sejarah yang
beliau ceritakan yang belum diketahui banyak
orang, salah satunya sejarah bambu runcing di
Surabaya. “Acara ini sangat menarik, dan saya
lebih tahu sejarah yang belum saya ketahui,
yang sebelumnya saya hanya tahu lewat buku”
ujar Putri Umbu peserta History of Heroes.
(Dea/Ind)

Gerak Mahasiswa

U

UKM Tenis Lapangan STIE Perbanas
Menjamu PT. PJB dan STESIA

ntuk menguji kemampuan dan mengasah jiwa
sportivitas, UKM Tenis Lapangan STIE
Perbanas menjamu pemain tenis
dari PT. PJB dan STESIA. Kegiatan yang
diadakan pada 22 November 2015
ini merupakan kegiatan rutin
yang diadakan UKM yangg
melakukan latihan rutin
setiap Kamis dan Sabtu
pukul 15.00. Latihan ini
sendiri diikuti semua
lapisan kelompok, mulai
dari mahasiswa hingga
hingga
pembinaan
sampai menjadi senior.
Latihan gabungan
tersebut menjadi sangat
istimewa karena diadakan
di Lapangan Tenis PT. PJB
Surabaya dan untuk pertama
kalinya mengundang institusi
negara seperti PT. PJB Surabaya.
Sebelumnya, latihan gabungan
hanya mengadakan latih tanding antar
Universitas.
Tampak hadir dalam kegiatan tersebut, Dr.
Drs. Soni Harsono M.Si. sebagai Pembina Organisasi

Kemahasiswaan Tenis Lapangan STIE Perbanas Surabaya.
Selain membuka dan memberi sambutan, beliau
juga memberikan piagam tanda terima kasih
kepada pihak PT. PJB dan STESIA yang
telah berpartisipasi dalam kegiatan
tersebut.
PT. PJB diperkuat oleh 7
pemain, sedangkan dari STESIA
diperkuat oleh 10 pemain.
Mereka tampak antusias
sejak awal pertandingan,
mulai dari tunggal putra,
ganda putra, ganda puti,
hingga ganda campuran.
Tentunya pertandingan
yang penuh suasana
kekeluargaan
tersebut
digelar
dengan
tetap
menjunjung tinggi sportivitas
antar pemain. Tak jarang
terdapat mix antar pemain dalam
pasangan tersebut.
“Semoga tetap terselenggara
kegiatan-kegiatan seperti ini, agar tetap
terjalin hubungan yang baik dan sportivitas
antar pemain,” kata Dr. Soni Harsono, M.Si dalam
sambutannya.
KAMPUSKU | Edisi 40/Februari 2016
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Gerak Mahasiswa

THE GREAT ONE

Perayaan Natal SKK STIE Perbanas Surabaya
Undang Joe “Saint Loco”

D

engan mengusung tema “The Great
One”, Jumat, 18 Desember 2015 bertempat di Auditorium STIE Perbanas
Surabaya, Sie Kerohanian Kristen (SKK) kembali melaksanakan Natal 2015. Tema Natal
kali ini diambil dari Alkitab, Yohanes 3:16
yang berbunyi: “Karena begitu besar kasih
Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengkaruiniakan Anak-nya yang tunggal, supaya
setiap orang yang percaya kepadanya tidak
binasa, melainkan hidup yang kekal.”
Acara yang selalu diselenggarakan setiap tahun sekali itu terasa sepesial karena
menghadirkan pembicara David Herson dan
Joe Tirta Vocalist dari band “Saint Loco”. Acara
yang diselenggarakan mulai pukul 17.00 WIB
ini dihadiri oleh Dr. Lutfi, M.Fin selaku Ketua
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STIE Perbanas Surabaya, Dr. Sasongko Budi
Susetyo, M.Si, CA, CMA, CPMA selaku Pembantu Ketua Bidang Kemahasiswaan dan
seluruh mahasiswa Kristen dan Katholik STIE
Perbanas Surabaya beserta undangan-undangan para Ormawa.
Tampak hadir juga rekan-rekan dari luar
perbanas sampai denga keluarga-keluarga
dari rekan-rekan SKK. Fransiskus S Daskan
(kerap disapa Safri) ketua pelaksana Natal
SKK STIE Perbanas Surabaya mengatakan
bahwa tujuan diadakan Natal kali ini selain
sebagai salah satu program kerja SKK, juga
untuk menjalin tali persaudaraan diantara
sesama anggota SKK dan menjalin silaturahmi dengan para alumni.

Tak hanya bernyanyi memuji Tuhan dan
mendengarkan Khotbah, banyak penampilan-penampilan dari anggota SKK yang
mengisi acara dalam Natal kemarin. Diantaranya ada penampilan drama, vocal group,
pembagian door prize dan penampilan
solo dari beberapa alumni SKK hingga pada
puncaknya yakni guest star Joe Tirta vocalist
dari band “Saint Loco” yang mebawakan beberapa lagu.
“Semoga Natal ini dan acara-acara keagamaan seperti ini menjadi bermanfaat
untuk kesuksesan rekan-rekan di pekerjaan,
maupun di perkuliahan” Ujar Dr. Lutfi, M.Fin
pada sambutannya. (jazu)

Gerak Mahasiswa

Siswa
SMAN 4 Sidoarjo
Jawara
Perbanas
Singing
Competition
2015

T

idak kurang dari 109 peserta ikut meramaikan Perbanas
Singing Competition di Auditorium STIE Perbanas Surabaya, Sabtu, 14 November 2015. Peserta yang berasal dari
Jawa Timur, seperti Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, dan lain-lain itu
beradu kemampuan menyanyikan lagu bertema keroncong
dan pop. Peserta tampak bersemangat mengikuti rangkaian
acara yang di buka oleh Pembimbing Organisasi Mahasiswa
Paduan Suara Chitra Laksmi Ritmaya, SE, MM.
Terlihat wajah-wajah lama peserta perbanas singing competition seperti Ridzkika Gusti Putra yang telah dua kali
mengikuti acara ini dan tahun ini meraih best keroncong. “Acara seperti ini harus terus dilakukan dan di
kembangkan, bila perlu tidak hanya keroncong dan
pop mungkin dangdut atau genre lain agar lebih
meriah setiap tahunnya,” ujar pria yang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Surabaya
ini. Selain itu terdapat juri-juri kondang seperti
Musafir Isfanhari, Didiek Achdia, dan Martin
yang telah berkompeten di bidang musik dan
tarik suara khususnya pop dan keroncong.
Hingga pada puncak acara dimana para
peserta sudah tidak sabar menunggu
pengumuman juara. Kali ini juara dibagi
menjadi 5 kategori yaitu
Juara I Audrea Alfanini W dari SMAN 4
Sidoarjo, Juara II
Bella Hikmatul
dari Universitas
Airlangga, Juara III
Moch. Ainur Rifqi dari Universitas Airlangga, best keroncong
Ridzkika Gusti Putra dari Unesa dan Octavia sebagai best kostum. (Jazu/Ind)
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Gerak Mahasiswa

Salurkan Bakat melalui
Perbanas Open Badminton Cup 2015

U

KM Bulu Tangkis kembali mengadakan
event Perbanas Open Badminton Cup
2015. Event ini rutin diadakan oleh UKM
Bulu Tangkis STIE Perbanas Surabaya. Kali ini
Perbanas Open Badminton Cup diadakan pada
15, 21, dan 22 November 2015 dan bertempat di
GOR Mikasa Surabaya. Event ini sengaja digelar
untuk mempererat tali silaturahmi keluarga besar
STIE Perbanas Surabaya dan menjaring bakat –
bakat yang akan mewakili STIE Perbanas dalam
kompetisi-kompetisi Eksternal. Hal ini seperti
yang disampaikan Sugeng Raharjo pembimbing
dari UKM Bulu Tangkis STIE Perbanas Surabaya
dalam sambutannya setelah memberikan hadiah
pada para jawara.
Pada pertandingan kali ini, kategori peserta
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terdiri atas 32 pasang ganda campuran, 32
pasang ganda putra dan 32 orang tunggal putri.
Babak penyisihan sendiri diadakan pada 15
November 2015, mulai pukul 09.00 hingga 15.00
menggunakan 4 lapangan. Pada 21 November 2015 dilakukan babak 16 besar dari setiap
kategori yang dipertandingkan, yaitu mulai
pukul 09.00 hingga 15.00, juga menggunakan 4
lapangan. Sedangkan pada hari terakhir dilakukan babak semifinal yang dilanjut dengan babak
final. Acara dimulai pada pukul 09.00 hingga
13.30 dengan menggunakan 3 lapangan.
Menurut Novalarosekis Ketua Panitia
kegiatan ini, kendala – kendala juga dialaminya
bersama rekan – rekan lain selaku panitia penyelenggara. Pertama kendala pada saat pendaf-

taran. Pendaftaran agak sedikit rancu karena
kurang telitinya panitia yang bertugas menjaga stand pendaftaran yang ada di Hall B STIE
Perbanas Surabaya dalam merekap pendaftar.
“Kendala kedua pada saat pertandingan, jadwal
sedikit molor karena pemain yang main pada jam
pertama belum datang,” ujar mahasiswa Sarjana
Akuntansi angkatan 2014 ini.
Kedepannya dia berharap agar kegiatan – kegiatan seperti ini lebih sering dilakukan, baik dari
cabang Bulu Tangkis maupun dari cabang olah
raga lain, karena dengan diadakannya kegiatan
seperti ini dapat menumbuhkan jiwa sportifitas
dan solidaritas antar mahasiswa bahkan dosen
karyawan STIE Perbanas Surabaya. (Riz/Ind)

Gerak Mahasiswa

Tim 13 Juara

Lomba Karya Tulis Ilmiah
Akuntansi Internal

G

una menciptakan generasi-generasi
bintang yang hebat dan cerdas, STIE Perbanas, khususnya Himpunan Mahasiswa
Jurusan Akuntansi menggelar Lomba Karya
Tulis Ilmiah Akuntansi. Kegiatan yang diadakan
5 Desember 2015 ini diikuti oleh mahasiswa
intern, khususnya mahasiswa jurusan Akuntansi.
Persaingan ketat antar peserta sudah terasa sejak
awal. Mereka diperkuat dengan ability dan skills
yang mumpuni untuk memperebutkan piala
yang disediakan Panitia Himpunan Mahasiswa
Jurusan Akuntansi.
Pada tahap penyisihan tercatat ada 34 tim
yang siap bertanding. Dari jumlah tersebut, 10
tim melaju ke tahap final. Di tahap inilah, masingmasing tim diwajibkan mempresentasikan hasil
karya tulis ilmiahnya.
Hadir sebagai dewan juri adalah Dr.Nanang
Shonhadji,SE,Ak,M.Si,CA; Dra.Ec.Aniek
Maschudah Ilfitriah,M.Si; Agustina Ratna
Dwiati,SE.,Msi.Mereka akan memberi sejumlah pertanyaan setelah setiap tim melakukan
presentasi terhadap hasil karya ilmiahnya.Tim
yang berhasil mempertahankan argumennya
dan bisa memberi jawaban memuaskan akan
terpilih menjadi pemenang. Penilaian tidak hanya
berdasarkan mampu tidaknya menjawab
pertanyaan juri, tapi juga kesesuaian
materi, confident, dan body languange.

Setelah persaingan yang sangat ketat,
akhirnya terpilih 3 tim sebagai pemenang. Juara I
diraih Tim 13 dengan Ketua Lufi Yuwana Mursita
dan beranggotakan Nurul Mustafida dan Dyah
Eras Mita. Juara II diraih Tim 4 yang beranggotakan Fitria Dhona Anggraeni, Agnes Findi dan
Mayke Kristika Antony Putri. Dan Juara III diraih
Sandy Wiratmoko, Nur Chomariah, Muhammad
Bagus Hidayat.

“Dengan diselenggarakanya Lomba Karya Tulis
Ilmiah Akuntansi ini bagi saya pribadi untuk
mengukur kemampuan saya dalam menuangkan
ide-ide yang saya miliki melalui karya tulis ilmiah
ini. Hal ini merupakan jembatan untuk mahasiswa STIE Perbanas Surabaya dalam mengasah
kreatifitas yang dimilikinya,” ucap Lufi Yuwana
Mursita salah satu pemenang lomba karya tulis
ilmiah akuntansi yang merupakan perwakilan
dari Tim 13. (Betty/Ind)
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Kampus Kita

Kuliah Tamu
“Akuntansi
Manajemen
Strategik:
Transformasi
dan Sertifikasi”

S

abtu, 24 Oktober 2015 STIE Perbanas
Surabaya mengadakan kuliah tamu
bertemakan “Akuntansi Manajemen
Strategik: Transformasi dan Sertifikasi” yang
bertempat di Ruang D301 bersama Dr. Intiyas
Utami, M.Si, CA., Q.I.A., C.M.A.
Kegiatan
tersebut diadakan
untuk mengetahui
transformasi peran
akuntan serta
memperkenalkan
lembaga sertifikasi
akuntan manajemen
internasional. Intiyas
Utami merupakan
orang yang
berpengalaman
dalam hal akuntansi.
Kali ini peserta yang
mengikuti kuliah
tamu lebih dari 60
mahasiswa jurusan
akuntansi.
“Tujuan
diselenggarakannya
kuliah tamu sendiri
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sebagai wacana mahasiswa untuk mengetahui
sertifikasi di bidang Akuntansi” ujar Dr. Luciana
Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA.
Disini kita dapat mengetahui apa saja
pilihan profesi akuntan, pengembangan profesi
akuntansi Indonesia, perubahan lanskap bisnis,
tranformasi akuntansi

manajemen itu sendiri, kompetensi manajemen,
serta pengenalan dan perbandingan sertifikasi.
Sertifikasi yang dikenalkan disini yaitu CMA
(Certified Management Accountant).
“Acara ini sangat bermanfaat sekali, disini
saya dapat mengetahui sertifikasi dalam bidang
akuntansi,” jelas Jane mahasiswi STIE Perbanas.
(Dea/Ind)

Kampus Kita

Workshop Sistem Informasi Akuntansi
Perusahaan Jasa dan Dagang Berbasis
Microsoft Acces untuk Guru SMK

S

ebagai kampus yang mempunyai program kegiatan pengabdian sosial, STIE
Perbanas Surabaya rutin melakukan pelatihan-pelatihan untuk kalangankalangan guru maupun masyarakat umum.
Bertempat di Lab Akuntansi Gedung D2
Kampus 1 STIE Perbanas Surabaya di adakan
kegiatan pengabdian sosial yakni Workshop
Sistem Informasi Akuntansi Perusahaan Jasa
dan Dagang Berbasis Microsoft Acces untuk
Guru SMK. Kegiatan ini dilakukan selama 2 hari,
yaitu 24 dan 30 Oktober 2015. Workshop ini
merupakan pelatihan tentang Sistem Informasi
Akuntansi dengan menggunakan software
berupa Microsoft Acces dengan sistem ceramah
sekaligus praktik langsung.
Tidak kurang 15 peserta dari berbagai
Sekolah Menengah Kejuruan di Surabaya
maupun luar kota hadir. Diantaranya adalah SMK
Adhikwacana Surabaya, SMK Prapanca 2 Surabaya,
SMKN 10 Surabaya, SMK Muhammadiyah 1
Surabaya, SMKN 4 Surabaya, SMK Barunawati
Surabaya, SMKN 1 Bojonegoro, SMK Trtisila, SMA
Trisila dan SMA Muhammadiyah 2 Surabaya.
Antusiasme peserta sudah terlihat sejak
awal acara. Tepatnya ketika pembicara dari Ketua
Program Studi Akuntansi Dr. Luciana Spica mulai
memaparkan teori. Begitu juga ketika ada 3
mahasiswa akuntansi STIE Perbanas Surabaya yakni
Taufan Hanafi, Rika Nur Aftari, dan Arvin Velando
yang membantu dalam kegiatan praktek.
“Kegiatan Pengabdian sosial ini harus terus
dilakukan dengan sasaran guru-guru SMK Akuntansi untuk kedepannya agar mampu
membuat sistem akuntansi yang sederhana yang dapat diaplikasikan di dunia
pendidikan,” ujar Rika Nur Aftari sebagai tim pengajar di workshop ini. (Jazu/Ind)
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Kampus Kita

Strategi Menembus
Jurnal Internasional Terindex Scopus
dan Jurnal Nasional Terakreditasi

S

abtu, 14 November 2015 tepatnya di
Swissbelinn Hotel, diselenggarakan acara
“Workshop Strategi Menembus Jurnal
Internasional Terindex Scopus Dan Jurnal
Nasional Terakreditasi”.
Didalam acara workshop ini terdapat
beberapa pembahasan serta pembicara.
Pembahasan pertama disampaikan oleh Mahfud
Sholihin, SE.,M.Acc.,Ak.,Ph.D. mengenai strategi
menembus jurnal internasional terindex scopus.
Penjelasan begitu jelas didalam pembahasannya,
dan disinilah peserta atau penulis sangat antusias
dengan menanyakan apa yang mereka kurang
pahami. Selanjutnya, pembahasan mengenai
strategi menembus jurnal nasional terakreditasi
disampaikan oleh Prof.Dr.Tatik Suryani,M.M. yang
pesertanya juga tidak kalah antusias, peserta
sering kali menanyakan tentang penulisan artikel
masing-masing peserta yang belum terselesaikan
dengan baik. Di dalam workshop ini, peserta
diajari bagaimana tahap pembuatan
artikel penulisan dari awal penulisan
hingga selesai dan upload ke web.
Untuk sosialisasi register dan submit
artikel berbasis OJS, pembicara dari
Hariadi Yutanto, Skom., M.Kom.
Pembahasan yang mengenai
Klinik Artikel dengan pemateri
merupakan pembahasan finally dan
disampaikan oleh Mahfud Sholihin
SE., M.Acc., Ak., Ph.D. dan Prof. Dr.
Tatik Suryani, M.M.
Mahfud Sholihin, SE., M.Acc.,
Ak., Ph.D. merupakan pembicara
dari Universitas Gajah Mada
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yang didatangkan oleh STIE
Perbanas Surabaya untuk berbagi
pengalaman dan menyampaikan
tentang hal yang berkaitan dengan
wokshop ini. Untuk pembicara
lainnya merupakan dosen dari STIE
Perbanas Surabaya.
Workshop ini khusus disajikan
untuk dosen-dosen yang ingin dan
akan menulis jurnal atau artikel
untuk bahan penelitiannya. Selain
itu juga berguna untuk memberi
atau memotivasi menjadi penulis
agar artikel yang dimiliki atau dibuat
bisa menembus jurnal internasional
terindex scopus atau jurnal nasional terakreditasi,
dan mensosialisasikan gaya selingkung jurnal
ventura (Jurnal of Economic, Bisnis, dan
Akuntansi Ventura), serta sosialisasi register
dan submit artikel di web jurnal STIE Perbanas
Surabaya yaitu journal.perbanas.ac.id.

Dengan diselenggarakannya acara
workshop ini diharapkan Klinik Artikel bisa
peserta atau penulis terapkan dalam pembuatan
penelitiannya. “Dan artikel penulis atau peserta
yang sudah selesai bisa diterima di jurnal
internasional atau nasional terakreditasi,“ ujar
Mahfud Sholihin, SE., M.Acc., Ak., Ph.D. pakar best
practise. (Betty/Ind)

Going Global

Kursus Bahasa Inggris bagi Dosen dan Karyawan
STIE Perbanas Surabaya

Solusi Tepat Tingkatkan
Kemampuan Bahasa Inggris

K

ursus Bahasa Inggris merupakan pelatihan
Bahasa Inggris yang diadakan bagi dosen
atau pendidik dan staf administrasi STIE
Perbanas Surabaya, serta bagi mahasiswa melalui
sistem pembelajaran. Tujuan diselenggarakannya kursus Bahasa Inggris ini sesuai dengan visi
wawasan global STIE Perbanas Surabaya, yaitu
mampu berkomunikasi dengan Bahasa Inggris.
Mr. Zareba dosen tamu asal Polandia yang memberi materi kepada dosen dan staf administratif
STIE Perbanas Surabaya mempersiapkan diri di
Ruang Seminar STIE Perbanas Surabaya, Jumat, 16
Oktober 2015 sejak pagi.
Mengajarkan grammar bukan sesuatu yang

salah, namun menitikberatkan atau bahkan
mengkhususkan pembelajaran grammar bukanlah keputusan bijak dalam mengajar Bahasa Inggris. Maka, dosen tamu ini dalam mengajarnya
tidak mengutamakan grammar. Mr. Zareba lebih
menekankan pendekatan target speaking English.
Dosen dan karyawan pun sangat antusias dalam
mengikuti kursus, dan tentunya ada umpan balik
positif terhadap dosen tamu asal Polandia ini.
Selama proses pelatihan, Mr. Zareba memberikan tes yang bertujuan untuk mengukur kemampuan kondisi Bahasa Inggris bagi peserta.
Dan menerapkan bagaimana spelling, speaking,
dan reading English yang sangat dibutuhkan un-

tuk bekal yang nantinya untuk mengajar di dalam
kelas. Tidak hanya untuk sistem pembelajaran di
kelas saja, tetapi dalam sapa menyapa sehari-hari
bisa menggunakan bahasa Inggris untuk lebih
mengakrabkan dengan dosen dan karyawan lainnya.
“Saya harap dengan diselenggarakannya acara kursus Bahasa Inggris ini dosen dan karyawan
STIE Perbanas Surabaya bisa lebih maksimal dan
efektif dalam menggunakan speaking English
nya yang diterapkan sehari-hari. Untuk lebih bisa
mempelajari materi dan ide mengajar baru dan
membawa tren akademik terkini ke dalam kelas.
Tenaga pendidik haruslah banyak interaksi de
ngan orang-orang luar dengan banyak negara
dan tentunya harus terbuka dengan bahasa asing.
Berlatih dan terus berlatih berkomunikasi,” ujar
Meliza Silvi,SE,M.Si selaku ketua penyelenggara
program kursus Bahasa Inggris. (Betty/Ind)
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Magister Manajemen

The 6th PPM
Regional
Business Case
Competition Level
Asia Tenggara

M

ahasiswa Magister Manajemen STIE Perbanas
Surabaya kembali mengikuti kompetisi paper
level Asia Tenggara The 6th PPM Regional Business
Case Competition “Developing Cargo Transportation and
Integrated Logistic Strategy” yang diselenggarakan oleh
PPM School of Management.
Kompetisi ini diikuti 66 Tim dari Kampus Magister di
Asia Tenggara antara lain ITB, PPM School of Management,
University of The Philipines Baguio (Filipina), UGM, IPB,
BINUS Business School, Chulalongkron Business School
(Thailand), Putra Business School (Malaysia), University of
The Philipiness Los Banos, De La Sale University Manila
(Filipina), UNIKA Atma Jaya, Universitas Andalas, Prasetya
Mulya Business School, Universitas Surabaya, Zhongnan
University of Economics and Law (Cina),
Acara ini diselenggarakan di Auditorium PPM
Manajemen Jakarta Pusat, tim yang dikirim oleh STIE
Perbanas Surabaya, diketuai oleh Abu Amar Fauzi, yang
beranggotakan Dewi Ayu Wulandari dan Immanuel
Chandra Irawan. Pada babak awal mereka berhasil masuk
12 besar dan menjadi peringkat 5. “Pada Grand Final kami
memenangkan Culture Performance dan menampilkan tiga
tarian yaitu Tari Jaranan, Tari Sparkling Surabaya, dan Tarian
Mambri dari Papua,” ujar Abu. (Dea/Ind)
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Magister Manajemen

The MJM

Extended

with OJK

M

ahasiswa Magister Manajemen
STIE Perbanas Surabaya kembali
mengirimkan tim terbaiknya untuk
mengikuti kompetisi The MJM Extended with OJK
bertema “Strategi Menghadapi Praktik Investasi
dan/atau Penghimpunan Dana Ilegal yang
Berpotensi Merugikan Masyarakat”. Kompetisi
ini bertujuan menyelesaikan masalah regulasi
keuangan yang nyata.
Acara yang diselenggarakan oleh
Management Research Centre Departemen
Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK) diikuti oleh 60 Tim dari mahasiswa program
magister nasional terdari dari Universitas Gadjah
Mada, PPM School of Management, Universitas
Indonesia, Universitas Airlangga, dan beberapa
Perguruan Tinggi lain.
Acara ini diselenggarakan hari Kamis, 26
November 2015 di Hotel Double Tree Jakarta,
tim yang diketuai oleh Abu Amar Fauzi, yang
beranggotakan Dewi Ayu Wulandari dan
Immanuel Chandra Irawan. “Alhamdulillah, tim
Bakti Nusantara nama yang kami pilih berhasil
memperoleh Juara Harapan 2,” ujar Abu Amar
Fauzi selaku ketua tim Bakti Nusantara. (Dea/Ind)
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Our Corner

Pamer Produk
Wirausaha
Mahasiswa
Jawa Timur

J

iwa entrepreneur ternyata sudah dimiliki
para mahasiswa STIE Perbanas Surabaya.
Ini terlihat dari kegiatan Pamer Produk
Wirausaha Mahasiswa Jawa Timur. Kegiatan
yang merupakan Program Mahasiswa
Wirausaha (PMW) yang diselenggarakan
Koordinator Perguruan Tinggi Swasta
(Kopertis) Wilayah 7 untuk beberapa daerah di
Jawa Timur yang berada di bawah koordinasi
STIE Perbanas Surabaya dan meliputi
beberapa wilayah PTS Surabaya, Gresik,
Lamongan, Bojonegoro, Madiun, Ponorogo
dan Ngawi ini diisi dengan kegiatan
monitoring dan evaluasi serta Pamer Produk
hasil karya mahasiswa.
Ratusan mahasiswa yang membawakan
26 Judul Proposal dari 14 Perguruan Tinggi di
wilayah Jatim tersebut yang lolos dan mendapat
bantuan dana dalam program ini antara lain :

1.
2.

3.
4.
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Smart pop Up dari STIE Perbanas
Surabaya
Mom and baby Hygiene Pack After
Birth (Perlengkapan Perawatan) dari
Akademi Kebidanan Griya Husada
Surabaya
Keripik Rebung Aneka Rasa Akademi
Keperawatan Pemkab Ngawi
Titik Corah (Motif Batik
Bercorak Sejarah) IKIP
PGRI Madiun

5. Bonek Kumel (“Boneka
Kuliner Berbasis Education
dan Melody) Universitas Islam
Lamongan
Lutfi, M. Fin selaku
penanggung jawab PMW
wilayah Surabaya dan sekitarnya
berharap pamer produk ini
menjadi motivasi mahasiswa
untuk meneruskan usaha awal ini
supaya dikembangkan menjadi
bisnis yang lebih besar dalam
jangka panjang yang nantinya
dapat memenuhi tujuan strategis
nasional untuk meningkatkan
jumlah wirausaha.
Ahmad Rizki Zainal Musthofa mahasiswa
jurusan Manajemen dan merupakan salah satu
pengunjung pameran ini berkata, “pameran
ini meriah dan menginspirasi karena banyak
produk-produk baru yang selama ini belum
terpikirkan untuk dikembangkan. Saya harap
yang seperti ini akan terus diadakan
sehingga tahun mendatang saya dapat
ikut berpartisipasi.” (Ind)

Our Corner

Ubah Limbah
Menjadi Hiasan Bernilai

L

imbah memang barang yang tak berguna,
tetapi jika sudah diubah menjadi sesuatu
yang bernilai seni oleh tangan – tangan
kreatif sudah lain lagi ceritanya. Itulah yang
dilakukan Elvyra Pratiwi, M. Husni Mubaroq, M.
Ali Murtadlo, Arista Mayasari dan Syahrul Nazar
Zulfikar, mereka adalah salah satu tim dari STIE
Perbanas Surabaya yang berhasil menerima dana
Hibah PMW 2015. Mereka berhasil mengubah
limbah kayu dari mebel menjadi sebuah
kerajinan yang bernilai seni.
“Limbah kayu ini kami dapat secara gratis
dari mebel kayu di dekat rumah saya”, ujar
Elvyra sebagai ketua tim ini. Kemudian limbah
kayu dipotong sesuai dengan bentuk yang
diinginkan. Supaya makin cantik potongan
limbah kayu tadi diberi pewarna. Pewarna yang
mereka pakai yaitu pewarna makanan atau cat
khusus untuk kayu. Mereka menggunakan pernis
untuk memperkuat serutan kayu setelah semua
tahapan selesai mereka lakukan.
Tahapannya
pun cukup mudah,
setelah
limbah kayu
dipotong dan

diberi pewarna, tahapan selanjutnya
yaitu menyusunnya menjadi bunga,
bunga itu kemudian disusun lagi
menjadi berbagai kerajinan, seperti vas
bunga, boneka, souvenir pigura dan
beberapa miniatur lainnya.
Selain limbah kayu, Elvyra dan rekan
– rekannya juga menggunakan limbah
tanaman kering, seperti daun kemangi,
biji pala, pelepah daun kelapa dan
aneka tanaman – tanaman yang
telah dikeringkan lainnya.
Semuanya dirangkai
menjadi sesuatu yang
bernilai estetika tinggi.
“Ke depannya
tentu kami akan
mengembangkannya
untuk barang
kerajinan ini dan
nantinya bisa jadi oleh
– oleh khas Surabaya”,
ujar Husni Mubaroq.
(Riz/Ind)
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Beasiswa

M

enempuh pendidikan di perguruan
tinggi tanpa mengeluarkan biaya apapun
ternyata bisa terjadi. “Beasiswa”, hal ini
yang menjadi sebuah jawaban dalam pertanyaan.
Beasiswa bidikmisi ini merupakan beasiswa yang
dibiayai Pemerintah dan sebagian biaya dari CSR
STIE Perbanas Surabaya.
Berawal dari ketekatannya ingin menjadi
pegawai bank, akhirnya gadis yang menjadi Duta
Wisata KethukKenang Kabupaten Pacitan Tahun
2012 dan pernah menjadi Pasukan Pengibar
Bendera Pusaka (Paskibraka) Kabupaten Pacitan
Tahun 2013 ini selalu mencari informasi tentang
STIE Perbanas Surabaya, khususnya mencari informasi tentang beasiswa.
Betty Widyaningrum, lulusan SMKN 2 Pacitan ini sejak dulu memang ingin masuk dan kuliah di STIE Perbanas Surabaya karena bercitacita menjadi pegawai bank. Faktor lainnya adalah
mendapat motivasi dari kakak kelas SMK yaitu
Lufi Yuwana Mursita dan Reni Tri Purniawati yang
merupakan mahasiswa STIE Perbanas Surabaya.
Impiannya ingin menjadi bankers sangat kuat,
kondisi inilah yang membuat dirinya mempunyai
tekad ingin mengenal dunia perbankan dengan
menjadi mahasiswa STIE Perbanas Surabaya.
Usahanya ini ternyata membuahkan hasil. Dia
akhirnya lolos mendapat beasiswa bidikmisi dengan program studi S1 Manajemen tahun angka-

Betty Widyaningrum

Yakin Bisa Wujudkan
Cita-cita Jadi Banker
tan 2014/2015 dan dapat kuliah di STIE Perbanas
Surabaya yang telah di mimpikan dan sekarang
telah menjadi kenyataan. Saat ini Betty Widyaningrum sudah memasuki semester 3. Untuk Indeks
Prestasi, pada semester 1 mendapatkan 3,71, dan
semester 2 mendapatkan 3,91.
“Semoga untuk indeks prestasi di semester 3
ini, saya mendapatkan yang lebih baik lagi dari semester sebelumnya. Karena program mata kuliah
semester 3 lebih sulit dan mendapat kelas internasional pula (kelas khusus yang pembelajarannya menggunakan bahasa Inggris),” kata Betty.
Sebagai mahasiswi, Betty juga aktif mengikuti berbagai kegiatan, salah satunya aktif dalam
Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Paskibraka sebagai devisi SDM. Juga pernah mengikuti lomba
Cak Ning STIE Perbanas Surabaya dalam acara
Marketing Festival yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Jurusan Manajemen, disini
Betty masuk ke 5 besar Cak Ning STIE Perbanas Surabaya.(Betty/Ind)

Linda Natasiyah

Menyiapkan Berkas Sejak
Menjadi Mahasiswa Baru,
Kini Mendapatkan Beasiswa PPA

S

ebagai reward untuk para mahasiswa yang
aktif dan mempunyai kinerja baik di bidang
akademik maupun non akademik, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan lewat STIE Perbanas Surabaya memberikan beasiswa Peningkatan
Prestasi Akademik (PPA) kepada para mahasiswa
mahasiswi berprestasi tersebut. Dalam periode
ini terdapat 23 mahasiwa yang mendapatkan
beasiswa PPA tersebut.
Salah satu dari mahasiswa berprestasi tersebut yakni Linda Natasiyah, gadis kelahiran jombang 20 tahun lalu ini merupakan mahasiswi sarjana manajemen angkatan 2013 yang aktif dalam
kegiatan kampus khususnya kegiatan organisasi
kemahasiswaan. Anak kedua dari 3 bersaudara
ini merupakan sekretaris II sebuah unit kegiatan
mahasiswa tari pada periode 2014/2015 dan saat
ini menjadi manajer unit kegiatan mahasiswa
tari untuk periode 2015/2016. Untuk mendapatkan beasiswa tersebut, asisten mahasiswa untuk
beberapa mata kuliah ini sudah mempersiapkan
34
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sejak dia menjadi mahasiswa baru di STIE Perbanas Surabaya. Dia memperoleh informasi lewat
browsing di situs resmi mahasiswa perbanas yakni “SIMAS” yang menyediakan informasi apapun
termasuk beasiswa PPA ini. Menyiapkan berkas
mulai semester II merupakan usaha yang luar biasa mengingat banyak nya berkas yang harus di
lengkapinya. Dengan seluruh jerih payah nya selama mengurus berkas, akhirnya dia memperoleh
beasiswa tersebut. Beasiswa ini dia terima selain
karena prestasi akademiknya dan juga dari prestasi non akademik, Gadis yang bermotto “Habis
terang terbitlah terang” ini memperoleh juara Tari
Favorit Jatim Fair, Juara 3 fls2n, Wakil Jawa Timur
Jejak Budaya.
Dari segala yang dia perjuangkan selama
mendapatkan beasiswa ini, gadis Capricorn ini
berpesan kepada seluruh mahasiswa agar jangan
pernah berhenti mencoba untuk semua mimpimimpimu. (Jazu/Indra)

Iqbal Bagus Prakoso

Berkat
Dorongan
Kakak
Raih
Beasiswa
Penuh

A

walnya hanya coba-coba, tapi ternyata membuahkan hasil tak terduga, yaitu mendapatkan beasiswa penuh yang dikelola STIE Perbanas Surabaya. Semua ini diperoleh Iqbal setelah mendapat dorongan dari sang kakak yang merupakan Alumni STIE Perbanas Surabaya.
Dia pun mencoba mengikuti seleksi beasiswa penuh dan bertekad mengambil tantangan baru walaupun harus keluar dari zona nyamannya.
Tadinya Iqbal tidak ingin melanjutkan kuliah yang bertentangan dengan background ilmunya saat SMA, yaitu jurusan IPA di SMAN 21 Surabaya.
Namun setelah mendapat dorongan dari sang kakak, akhirnya dia mencoba seleksi beasiswa tersebut.
Mahasiswa jurusan S1 Akuntansi angkatan 2014 ini awalnya ingin
melanjutkan kuliah jurusan Fisika, namun keinginannya ini ditentang oleh
sang kakak. “Kakak saya bilang kalau percuma ambil kuliah jurusan Fisika,
karena ruang lingkup pekerjaannya terlalu sempit. Lebih baik sekolah
Ekonomi saja karena lingkup pekerjaannya lebih luas,” ujar pria kelahiran
Surabaya, 15 Agustus 1996 ini disela-sela aktivitasnya.
Minggu pertama membuat Iqbal kurang nyaman, karena belum terbiasa dengan perhitungan dalam mata kuliah Akuntansi, tetapi Iqbal cukup bisa memahami karena dulu waktu SMP ia pernah mendapatkan mata
pelajaran Pembukuan. Seiring berjalannya waktu, membuat Iqbal mulai
terbiasa dengan mata kuliah yang ada di S1 Akuntansi.
Segudang prestasi ia dapatkan sejak duduk di bangku SMA, salah satunya menjadi Perwakilan Olympiade Fisika se-Surabaya, dan prestasi yang
pernah ia raih di STIE Perbanas sendiri yaitu Juara 1 Perbanas Entrepreneur
Award 2014 dan menjadi Panitia Harmoni 2015. Selain itu, Iqbal juga aktif
dalam organisasi mahasiswa Entrepreneur Club sebagai Business Centre.
Dengan adanya beasiswa penuh, membuat Iqbal dan orang tuanya
cukup terbantu, sekaligus membanggakan kakaknya yang seorang alumni
di STIE Perbanas. Iqbal berharap kedepannya agar lulus tepat waktu, dan
setelah lulus nanti Iqbal ingin bekerja di kantor perpajakan atau di Kantor
Akuntan Publik (KAP) Internasional yang mengurusi perusahaan asing di
Indonesia. Selain itu, Iqbal ingin menunjukkan bahwa Perbanas merupakan kampus unggul yang mewadahi mahasiswa yang berprestasi di bidang
akademik maupun non-akademik, serta melahirkan mahasiswa yang unggul dan dapat bersaing di kanca Internasional. (Dea/Ind)

Irza Desy Kurniawati

Pengalaman
Berorganisasi
Membawa Rejeki
Raih Beasiswa

I

rza Desy Kurniawati, gadis kelahiran Tulungagung 7 Januari
1995 ini menjadi salah satu mahasiswa yang beruntung dengan
mendapatkan beasiswa BBP-PPA, salah satu beasiswa yang ada di
STIE Perbanas Surabaya. BBP-PPA adalah beasiswa untuk mahasiswa
yang kurang mampu dan berprestasi. Namun dengan berprestasi saja
tidak cukup untuk mendapatkan beasiswa ini, calon penerima beasiswa
juga harus mempunyai pengalaman berorganisasi.
Mahasiswi jurusan S1 Manajemen yang mengambil konsentrasi
Manajemen Keuangan ini pada tahun sebelumnya pernah gagal
mendapat beasiswa. Pertama, pada awal masuk STIE Perbanas
Surabaya, wanita yang akrab disapa Irza ini mencoba masuk dengan
jalur beasiswa penuh, namun dia gagal pada tahap seleksi wawancara.
Kegagalan ini tidak menyurutkan semangatnya. Irza tetap masuk di
STIE Perbanas dengan jalur bebas tes dan mendapat potongan biaya
SPP sebsar 50%.
Kedua, pemilik motto hidup “Mencoba melakukan yang terbaik
dengan terus berusaha” ini juga pernah gagal mendapatkan beasiswa
BBP-PPA. “Saya bingung kenapa kok bisa gagal, padahal IPK pada waktu
itu juga bagus kok masih gagal. Ternyata setelah saya cari tahu beasiswa
ini tidak hanya membutuhkan prestasi saja, namun juga pengalaman
dalam berorganisasi,” terang Irza. Beruntung, Irza termasuk mahasiswi
yang tak kenal menyerah.
Pada tahun selanjutnya Irza mencoba lagi dengan berbekal jabatan
Sekretaris II yang dipercayakan kepadanya oleh UPKM Entrepreneur
STIE Perbanas Surabaya. Beruntung, usahanya kali ini menghasilkan
beasiswa BBP-PPA.
”Saya sangat bersyukur telah berhasil mendapat beasiswa ini dan
saya berharap pada periode selanjutnya
bisa mendapatkannya lagi, karena
sangat bermanfaat untuk saya”,
papar Irza. Itulah harapan
Irza dan dia berharap STIE
Perbanas Surabaya selalu
memprogamkan hal – hal
yang serupa dengan tujuan
memotivasi para mahasiswa
agar belajar lebih rajin
sehingga menjadi generasi
muda yang berprestasi
dan dapat berguna bagi
nusa dan bangsa. (Riz/
Ind)
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Idul Adha

STIE Perb
Kurban 5 Sapi
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anas Surabaya
dan 9 Kambing

S

TIE Perbanas Surabaya ikut meramaikan
Hari Raya Idul Adha 1436 Hijriah pada
Kamis, 24 September 2015. Kegiatan
diawali dengan Sholat Idul Adha bersama di
Lapangan Kampus 1 bersama mahasiswa dan
karyawan. Setelah itu dilanjutkan dengan
menyembelih hewan kurban. Unit Kegiatan
Kerohanian Islam (UKKI) merupakan tim yang
paling disibukkan dalam kegiatan tersebut.
Kali ini, ada 5 ekor sapi dan 9 ekor kambing
yang dikurbankan. Untuk 1 ekor sapi diletakkan

dan disembelih di masjid Banuru Qoiyah di
kawasan Kampus 2 STIE Perbanas Surabaya. Ada
sekitar 511 kupon yang disebarkan untuk warga
sekitar dan STIE Perbanas juga bekerja sama
dengan pihak RT setempat untuk pembagian
kuponnya.
“Alhamdulillah acara hari ini lancar dan
tertata, peserta juga antusias dalam membantu
pemotongan dan pembagian daging
kurban” ujar Anita Anggraeni selaku sie acara
pelaksanaan Idul Adha.

KAMPUSKU | Edisi 40/Februari 2016

37

Open House

Studi Banding Sekolah Tinggi Manajemen
Informatika & Komputer Banjarbaru

J

umat, 30 Oktober 2015 pukul 09.00 bertempat di Ruang Seminar STIE Perbanas Surabaya, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika &
Komputer (STMIK) Banjarbaru melakukan
kunjungan studi banding ke STIE Perbanas Surabaya. Tujuannya adalah untuk
mempererat ikatan silaturahmi dan kerjasama antar masing-masing Perguruan
Tinggi, serta melakukan diskusi untuk perkembangan dan kemajuan
STMIK Banjarbaru.
Kunjungan tersebut dihadiri oleh delapan orang
perwakilan dari STMIK Banjarbaru yakni WaKaBid Akademik,
WaKaBid Kemahasiswaan, Direktur
Lembaga Jaminan Mutu, Sekretaris Lembaga Jaminan Mutu,
Ketua PusLitBang & P2M, Sekre-

taris PusLitBang & P2M, Ketua Jurusan Informasi,
serta Kepala BAU & Kepegawaian. Acara tersebut
dibuka oleh Lutfi, SE, M.Fin selaku Ketua STIE Perbanas Surabaya dan Soegiarto, S.Kom, M.Kom
selaku Sekretaris Lembaga Jaminan Mutu STMIK
Banjarbaru. Setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan cendramata dan penandatangan MOA
(Memorandum of Agreement).
Kali ini diskusi dibawakan oleh Bagus Suminar
SE, S.Psi, MM selaku perwakilan dari STIE Perbanas
Surabaya, yang membahas tentang Penjaminan
mutu dan PPPM (Pusat Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat). STMIK Banjarbaru mengalami permasalahan, dimana dosen sendiri kurang antusias
dalam melakukan penelitian, dan STIE Perbanas
Surabaya memberikan saran bagaimana memacu
dosen dalam melakukan penelitian serta memberikan reward kepada dosen yang melakukan
penelitian. (Dea/Ind)

STIE Ekuitas Bandung Kunjungi STIE Perbanas

K

erjasama antar Universitas memang perlu
selalu dilakukan, begitu pula dengan STIE
Perbanas Surabaya. Seringnya kampus hijau ini dikunjungi oleh kampus lain adalah bukti
bahwa STIE Perbanas Surabaya terus menjalin kerjasama dan menjadi tempat rujukan.
Seperti yang terlihat pada 1 Oktober 2015 lalu,
STIE Perbanas Surabaya mendapatkan kunjungan
studi banding sekaligus penandatanganan MOU
Kerjasama dengan STIE Ekuitas Bandung. Acara
yang diadakan di Ruang Seminar STIE Perbanas
Surabaya tersebut membahas tentang bagaimana mekanisme kurikulum, tata kelola administrasi,
serta mengenai Unit Pengendalian Mutu sampai
pada sharing tentang prestasi-prestasi dari masing-masing lembaga tersebut.
Dihadiri oleh tujuh orang perwakilan dari STIE
Ekuitas Bandung yakni Ketua Prodi S1 Akuntansi,
Sekretaris Prodi S1 Akuntansi, Ketua Prodi D3
Akuntansi, Sekretaris Prodi D3 Akuntansi, Ketua
Prodi D3 Keuangan dan Perbankan, Sekretaris
Prodi D3 Keuangan dan Perbankan, dan Kepala
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SPM. Acara kunjungan ini dibuka oleh Ketua STIE
Perbanas Surabaya Lutfi, SE, M.Fin, setelah itu dilanjutkan dengan penyerahan cinderamata, penandatangan MOU kerjasama dan foto bersama.
Dalam sesi acara tersebut, tamu dari STIE Ekuitas
Bandung diajak untuk berkeliling ke kampus 1
STIE Perbanas Surabaya dan melihat Sistem yang

STIE Perbanas terapkan di setiap unit.
“Dengan adanya kunjungan dari STIE Ekuitas bandung yang merupakan saudara sesama
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, dapat menjalin
kerjasama dan mengetahui proses pembelajaran
dan sistem apa yang diterapkan di STIE Perbanas
Surabaya,” kata Lutfi. (Fiqih/Ind)

Profil

Setiap Perguruan Tinggi
Wajib Memiliki Penjaminan Mutu
P

enjamin Mutu Pendidikan Tinggi (UPMT)
merupakan program yang penting dan
wajib dilaksanakan oleh semua institusi
penyelenggara pendidikan tinggi karena ini
berdasarkan Undang-undang No.20 tahun
2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan
Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
Menurut Kepala Unit Penjamin Mutu (UPM)
Stie Perbanas Surabaya Gunasti Hudiwinarsih,
Unit Penjaminan Mutu (UPM) dibentuk oleh
perguruan tinggi untuk mamastikan perguruan
tinggi tersebut sudah standart yang ada dengan implementasinya, dan merupakan aspek
yang menentukan untuk meningkatkan daya
saing perguruan tinggi.
Paradigma baru Pengelolaan Pendidikan
Tinggi, menempatkan akuntabilitas, evaluasi,
akreditasi, dan otonomi pada setiap sudut sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditempatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu
adalah pusat dari penerapan keempat prinsip
pengelolaan pendidikan .
Sistem penjaminan mutu ini harus mempunyai standart yang ditetapkan oleh pemerintah “pemerintah sudah menentukan Standart
Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT),imbuhnya.

Paradigma baru Pengelolaan Pendidikan Tinggi,
menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi,
dan otonomi pada setiap
sudut sebagai prinsip
dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi,
sedangkan kualitas ditempatkan pada pusatnya.

Dalam tugasnya Unit Pen jamin Mutu
(UPM) Stie Perbanas Surabaya yaitu mengembangkan perangkat penerapan Sistem Penjaminan Mutu melalui penyiapan kebijakan Mutu di
tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan dan Program Studi.
“Mengelola data dan informasi yang relevan dengan peningkatan mutu Menyusun dan
memberikan rekomendasi kepada Pimpinan

Stie Perbanas, Surabaya tentang penjaminan
dan peningkatan mutu dalam aspek diantaranya Visi dan Misi, Tata Pamong, Sumber Daya Manusia (SDM), Kurikulum, Sarana dan Prasarana,
Sistem informasi, Penelitian, Pengabdian dan
Kerjasama”, ungkapnya.
Lebih lanjutnya, melakukan pembinaan civitas akademi menyangkut kesiapan dan pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu di Unit Kerja
masing-masing. Dan melaksanakan Audit mutu
akademik Internal, di lingkungan unit kerja
pelaksana akademik terkait, secara periodik dan
terprogram, jelasnya.
Didalam lingkup Stie Perbanas, Surabaya
mengenal dua dua jenis penjaminan mutu
diantaranya Sistem Penjaminan Mutu Internal
(SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
(SPME).
Sistem Penjamin Mutu Internal (SPMI)
adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu
Pendidikan Tinggi (PT) di Perguruan Tinggi (PT)
oleh Perguruan Tinggi (PT), untuk mengawasi
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi (PT) oleh
Perguruan Tinggi (PT)secara berkelanjutan.
Kedepan tugas kami terus melakukan perbaikan mutu hingga mendapatkan akreditasi A
disemua unit hingga kami terus dipercaya oleh
masyarakat, instansi dan stake holder.
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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 2015/2016.
Nilai rata-rata rapor kelas X dan XI minimal 3,75 untuk kurikulum 2013 atau nilai 85 untuk kurikulum lama dan
nilai rata-rata kumulatif rapor sejak kelas X sampai dengan kelas XI untuk mata pelajaran Matematika dan Bahasa
Inggris masing-masing minimal 3,75 (untuk kurikulum 2013) atau nilai 85 (untuk kurikulum lama).
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
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)
Jadwal Seleksi
SS Fotocopy pembayaran tagihan listrik
SS Foto rumah bagian depan
SS Surat keterangan tidak mampu
Pengumuman Hasil Seleksi Adminstrasi
03 Maret 2016
Seleksi Wawancara
06 Maret 2016
Pengumuman Hasil Seleksi Wawancara
07 Maret 2016
Seleksi Psikotes
13 Maret 2016
Pengumuman Hasil Seleksi Psikotes
29 Maret 2016
Daftar Ulang Penerima Beasiswa Penuh
29 Maret s/d 03 April 2016
Peserta yang gagal seleksi program Beasiswa Penuh dapat
mendaftar menjadi mahasiswa baru melalui Program Bebas Tes
Program Bebas Tes
Program Bebas Tes adalah pendaftaran mahasiswa baru yang dapat langsung diterima sebagai mahasiswa baru
STIE Perbanas Surabaya dengan Sumbangan Pengembangan Pendidikan (SPP) pada kategori terkecil dari setiap
gelombang yang ditawarkan. Pendaftaran dibuka selama gelombang I s/d III, sepanjang sisa kuota mahasiswa baru
masih tersedia.
Persyaratan Program Bebas Tes :
SS Rata-rata kumulatif rapor kelas XI minimal 3,5 (untuk kurikulum 2013) atau nilai
82,5 (untuk kurikulum lama).
SS Rata-rata nilai mata pelajaran Matematika & Bahasa Inggris kelas XI masingmasing minimal 3,5 (untuk kurikulum 2013) atau nilai 82,5 (untuk kurikulum
lama) atau nilai UNAS/NEM untuk mata pelajaran Bahasa Inggris dan Matematika
(Jurusan IPA) atau Ekonomi (Jurusan IPS) minimal 3,5 (Untuk kurikulum 2013)
atau nilai 82,5 (Untuk kurikulum Lama)
Tata Cara Pendaftaran BEBAS TES
SS Fotocopy rapor kelas XI atau nilai UNAS/NEM yang telah
dilegalisir sekolah sebanyak 1 lembar
SS Pas foto hitam putih sebanyak 1 lembar
SS Biaya Pendaftaran Rp 350.000,-
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Program Pendidikan
Progran Sarjana Manajemen
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
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
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
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
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.

