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Siapakah Pemimpin Baru 
FEB-UP Selanjutnya?

Pengertian pemimpin. Pimpin artinya bimbing atau 
tuntun. Pemimpin  itu sendiri adalah seseorang yang 
mempunyai wewenang dalam menuntun mengarah-

kan bawahannya. Untuk mengerjakan suatu tugas guna tu-
juan tertentu dalam suatu perusahaan ataupun organisasi. 

Jiwa Seorang pemimpin bukanlah dia yang selalu 
mementingkan dirinya sendiri untuk masa depan dirin-
ya. Tetapi jiwa seorang pemimpin yang benar. Ialah yang 
mampu mengorientasi dirinya ke semua sektor, dan mam-
pu membuka koridor kompetitif para anggotanya. 

Lima tahun telah berlalu. Tugas dekan yang lama ibu 
Dr. Tri Widyastuti, SE, MM, Ak, CA akan segera tersele-
saikan. Akan digantikan oleh pemimpin yang baru.

Pemilihan kasta tertinggi fakultas akan segera 
diselenggarakan. Pada 5 januari 2016 mendatang. FEB-
UP akan mempunyai seorang Dekan yang baru.

Para dosen tetap yang akan menjadi saksi mata ter-
pilihnya pemimpin baru FEB-UP. Para karyawan dan 
mahasiswa/i menjadi saksi bisu melihat dengan bangga 
pemimpin yang barunya. 4 bakal calon dekan yang akan 
memperebutkan bangku kepemimpinan fakultas. Kesia-
pan untuk persyaratan sebagai kandidat. Seperti berbagai 
tes uji, dan penyerahan berkas yang akan diperiksa mereka 
sudah siapkan. Kesiapan tekad mental dan batin pun sudah 
bulat 100%.

Berbagai macam bait kata menjadi sebuah kalimat 
yang berisi visi dan misi untuk landasan mereka. Jika ter-
pilih, diantara kandidat tersebut akan menjadi pemimpin 
yang baru.

Walaupun visi-misi calon dekan berbeda-beda, tapi 
maksud dan tujuan mereka sama. Dengan tema pemilihan 
dekan tahun ini “Menuju FEB yang lebih unggul dan ter-
kemuka secara global”.

Fasilitas, buku, dosen yang masih kurang berwawasan 
serta lahan dan fasilitas UKM yang minim. Menjadi kelu-
han bagi penghuni FEB saat ini.

Pekerjaan rumah yang cukup besar bagi Dekan yang 
baru nanti. Semoga pemimpin kami tidak menyamping-
kan tempat rumahnya ini. Sehingga komentar-komentar 
ini tidak terjadi lagi di masa Dekan yang baru.

Jadilah pemimpin yang mengerti rakyat sekitar dan 
selalu mengakomodasi, mengayomi penghuninya. Amin.

Dwi Putra Sanjaya
Pimpinan Redaksi LPM SE
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Foto: LPM Suara Ekonomi

Menentukan 
Masa Depan 
FEB-UP

Dalam waktu dekat, FEB-UP akan menggelar pemili-
han Dekan periode 2016-2020. Pemilihan Dekan akan 
berlangsung pada 5 Januari 2016. Kegiatan yang pal-
ing ditunggu oleh seluruh civitas FEB-UP dan dihara-
pkan mampu membawa perubahan.

Ketua Pelaksana Dr. Derriawan menjelaskan. Tema yang 
dipilih pada periode tahun ini yaitu. “Menuju FEB Ung-
gul dan Terkemuka Secara Global”.

Semua calon Dekan memiliki visi-misi yang berbeda. Namun 
menunjukkan tujuan yang sama, yaitu keunggulan. Dengan men-
gangkat tema tersebut. Diharapkan kandidat mampu membawa 
FEB-UP menjadi lebih unggul.

“Kalau ditanya mampu, ya harus mampu. Karena itu janji. 
Kalau tidak mampu ya namanya bullshit,” tegas pria berbaju 
batik tersebut.

Sebelum terpilih menjadi Dekan. Calon Dekan harus me-
menuhi kriteria yang sudah ditentukan. Serta proses pemilihan 
melalui 3 tahapan.

Kriteria untuk calon Dekan berasal dari lingkungan Inter-
nal dan Eksternal Universitas.

Bagi staf pengajar tetap maupun tidak tetap dari lingkun-
gan UP (internal). Harus memiliki ijazah Doktor dengan ke-
pangkatan akademik Lektor. Dengan masa kerja sekurang-ku-
rangnya 4 tahun.

Bagi calon Dekan yang bukan civitas akademika Univer-
sitas Pancasila (eksternal). Harus memiliki ijazah Doktor dan 
pengalaman manajerial, atau pertimbangan khusus dibidang 
kepakaran dan pengalaman.

Diselenggarakan pada 5 Januari 2016. Dilakukan oleh 
seluruh Dosen Fakultas. Baik tetap maupun tidak tetap.

Lalu 7 Januari 2016. Untuk mengajukan calon Dekan ke-
pada anggota Senat Fakultas. Kemudian dipilih 3 calon Dekan 
yang memiliki suara terbanyak. Untuk diajukan ke pihak Uni-
versitas.

Serta tahap akhir pada 11 Januari 2016. Calon Dekan ter-
pilih wajib melaksanakan Tes Potensi Akademik (TPA). Oleh 
Lembaga Independen (Universitas Pancasila).

Lalu pada tanggal 18 Januari 2016. Pihak Universitas men-
gajukan calon Dekan terpilih ke Yayasan untuk ditetapkan.
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Deriawan, SE, MM,
Ketua Pelaksana

Foto: LPM Suara Ekonomi

Pemilihan sebaiknya dilakukan secara Demokrasi yang meli-
batkan semua pihak. Demikian hal nya dengan pemilihan Dekan. 
Lantas mahasiswa tidak dapat memberikan hak nya dalam pemi-
lihan kali ini.

“Memang dari dulu, Mahasiswa tidak dilibatkan dalam pros-
es pemilihan. Pemilih hanya dari pihak Dosen, tidak ada unsur 
karyawan dan mahasiswa sesuai aturan SK (Surat Keputusan) 
117,” ungkap pria berumur 55 tahun.

Mahasiswa seharusnya memiliki hak untuk menentukan 
pimpinan Fakultas. Banyak mahasiswa yang mempertanyakan 
hak nya tersebut. Akan tetapi, panitia pelaksana mengklarifikasi. 
Bahwa mahasiswa tidak dapat diikutsertakan dalam pemilihan se-
suai dengan aturan yang berlaku.

Segala perubahan yang diharapkan seluruh civitas akademi-
ka FEB-UP. Berada di tangan Dekan terpilih, yang nantinya akan 
mengemban tanggung jawab lebih. Untuk dapat melaksanakan 
visi-misi nya tersebut.

Serta akan menjadi ujung tombak dalam menentukan baik bu-
ruknya FEB-UP kedepannya.

“Semoga Dekan yang terpilih merupakan aspirasi dari fakul-
tas dan dapat memajukan FEB-UP,” itulah harapan menurut ketua 
pelaksana Dr. Derriawan, SE, MM,. 

Adi Nanang, Maulana, Dewi Sinta

Foto: LPM Suara Ekonomi
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Bergantinya tahun, berganti pula Pemimpin tertinggi Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis. Pemilihan Dekan 2016 menjadi agenda awal tahun. Pesta Demokrasi 

yang cukup meriah di kalangan petinggi Fakultas Yang nantinya akan mela-
hirkan pemimpin baru dan menentukan kemana arah FEB-UP di masa depan.

I Made R, Satpam FEB-UP.

“Saya antusias terhadap pemilihan Dekan yang hanya 4 
tahun sekali ini. Tetapi jangka waktu kampanye kurang 
panjang dan kampanye pemilihan dekan kali ini juga ter-
bilang kurang ramai. Kepemimpinan dan hasil yang di-
hasilkan dari dekan sebelumnya sudah bagus. Maka ha-
rus dipertahankan oleh Dekan baru yang akan menjabat 
nanti dan yang belum bagus di buat lebih bagus lagi”.

Intania, S1 Manajemen 2013.

“Dari empat calon Dekan yang saya lumayan tahu so-
soknya hanya satu. Karena beliau pembimbing akademik 
saya. Pesan saya untuk calon Dekan yang terpilih, lebih 
meningkatkan kinerja dalam membimbing mahasiswa 
dan memperbaiki fasilitas serta sarana dan prasarana di 
kampus”.
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Susana, D3 Perjakan 2014.

“Sebagai anak UKM dan Himpunan. Pesan saya untuk 
calon Dekan yang nanti akan terpilih lebih memperha-
tikan mahasiswa nya agar lebih aktif di kampus, fasili-
tas kampus di perbaiki dan dapat menjadikan Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasila lebih baik 
kedepannya”.

Farah Athiyyah, S1 Akuntansi.

 “Pemilihan Dekan saya rasa tidak semua maha-
siswa tahu dengan spesifik. Karena hanya tahu melalu 
banner yang ada saja.  Atmosfir nya kurang. Mungkin 
karena kurang Sosialisasi. Pesan untuk calon Dekan 
yang nanti terpilih, lebih bersosialisasi terhadap maha-
siswa dan memperbaiki sarana dan prasarana UP serta 
dapat memajukan UP agar lebih baik lagi”.

Amelia Oktrivina DS. SE, M.Ak.

 “Pemilihan Dekan ditujukan untuk perubahan 
yang lebih baik untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Pancasila. walaupun mahasiswa tidak ter-
jun langsung dalam pemilihan Dekan ini. Saya beharap 
tidap ada gap atau pembatasan antara Dosen, karyawan, 
dengan mahasiswa sehingga terjalin komunikasi dan 
rasa kekeluargaan yang erat. Untuk calon-calon Dekan 
yang akan terpiih harus amanah dalam menjalankan 
tugas dan tanggung jawabnya. Karena semakin tinggi 
jabatan, maka angin nya pun akan semakin kuat”.

Anita Ayu Pujiyati, Isnaini Khoirunnisa dan Abdurrahman Naufal
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Persyaratan Kelulusan 
Terbaru Bagi Mahasiswa

Nana Nawasiah, SE, MM,
Ka. Prodi Manajemen

Foto: LPM Suara Ekonomi

Surat Keterangan Pendamping Ijazah atau yang dikenal 
dengan SKPI, bukan lagi sekedar kabar burung. Pasalnya 
SKPI telah diatur atas dasar kebijakan pemerintah. Na-
mun sampai saat ini masih menunggu laporan dari Rektor 
Universitas Pancasila. 

Menurut Pedoman Pelaksanaan SKKM yang telah diber-
ikan pada seluruh fakultas. Tujuan dari pelaksanaan 
SKPI adalah memberikan penghargaan atas partisipa-

si mahasiswa dalam pengembangan kegiatan kemahasiswaan. 
Meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam mengembangkan 
kegiatan kemahasiswaan, dan memberikan pengalaman kepada 
mahasiswa melalui pembentukan sikap mental. Dalam rangka 
menciptakan sarjana yang profesional dan bertanggung jawab.

“SKPI akan diberlakukan untuk angkatan 2014 sampai se-
terusnya. Persyaratan ini tidak hanya berlaku untuk FEB saja, 
melainkan untuk seluruh Fakultas UP,” ungkap Ibu Sri Widyas-
tuti selaku Wadek 1 FEB-UP.

Saat mewawancarai Ibu Nana. Beliau menjelaskan yang 
melatar belakangi adanya kebijakan SKPI. Adalah sebagai ben-
tuk kompetisi dengan lulusan luar negeri. Agar mendapatkan 
sertifikat yang diakui dan berkaitan dengan MEA, yang akan 
berlangsung akhir Desember 2015.

Wanita kelahiran 11 September ini juga menerangkan den-
gan adanya SKPI diharapkan bisa menciptakan lulusan yang 
berkualitas. Juga tidak kalah dengan pesaing diluar sana dalam 
menghadapi MEA nanti. Ia juga mengharapkan lulusan Univer-
sitas Pancasila dapat merasakan hasil dari adanya SKPI ini, sep-
erti pada saat melamar kerja.

“Nantinya lulusan sarjana tidak hanya mengandalkan Ijazah 
saja. Namun juga bisa menggunakan sertifikat yang diperoleh 
saat mengikuti pelatihan yang ada selama kuliah. Artinya den-
gan adanya SKPI para sarjana yang melamar kerja ini diakui 
telah mengikuti pelatihan dengan baik. Itulah kegunaan SKPI,” 
ungkap Ibu Nana selaku Ka. Prodi Manajemen.

Berbicara sudah sejauh mana kesiapan FEB untuk mengha-
dapi SKPI. Ibu Nana mengatakan kita sudah siap.

“Sebelum adanya kebijakan SKPI, FEB sudah menerapkan 
pengumpulan 10 sertifikat pelatihan (PPA/PPM) sebagai salah 
satu syarat kelulusan,” lanjut wanita yang gemar makan ini.

“Saya juga berharap PPA/PPM pada tahun 2002 dapat dit-
ingkatkan kembali dan harus tercatat BNS (Badan Nasional 
Sertifikat) pendidikan,” tutup beliau.

Ferdy, Melisa dan Dinda Amaliza
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LAHAN PKM TERANCAM

Foto: LPM Suara Ekonomi

Mengenai lahan PKM yang akan 
digusur. Rencananya, akan 
dibangun gedung baru fakultas 

Pariwisata. Fakultas yang hingga kini ma-
sih bergabung dengan LIA.

Ketua Senat KMUP menjelaskan jika 
pembangunan ini memang sudah lama 
direncanakan. Ia juga mengakui bahwa 
telah menerima surat terkait pembangu-
nan gedung baru.

“Lahan sebenarnya sudah ada plot 
nya masing-masing, hanya pelaksanaan 
nya baru sekarang,” Ujar Wahyudi Fau-
zan.

Sampai saat ini proses penyelesaian 
keputusan masih berjalan. Mengenai tem-
pat untuk PKM nantinya. Namun yang 
jelas, sudah masuk tahap penggusuran 
dan pembersihan lahan.

Soal bagaimana kelanjutan nasib 
PKM kedepannya. Menurut rapat Senat, 
BP dan UKM  yang dilaksanakan pada 
awal Desember.

“Sebenarnya kita menolak, maha-
siswa tidak ada hak dan ikatan. Kalaupun 

dibangun, kita bermain di desain. Jika ba-
ngunan nya sudah dibangun vertikal. Kita 
minta lantai bawah dijadikan hak untuk 
PKM,” jelas pria kelahiran 4 Maret 1993.

Ketua Taekwondo periode 2015-
2016 Indra Azhar. Juga mengaku kesal 
terhadap isu penggusuran ini. Serta tidak 
mengerti mengapa harus lahan PKM yang 
digusur.

“Mengapa harus lahan PKM yang 
tergusur, sementara masih ada lahan yang 
bisa digunakan untuk pembangunan. Lah-
an PKM yang sekarang juga sangat terba-
tas, malah memungkinkan untuk diperlu-
as,” ujar pria berbadan tegap ini.

Semoga saja jika pembangunan ge-
dung baru fakultas Pariwisata terealisasi. 
Tidak mengganggu aktifitas dan kenya-
manan Pusat Kegiatan Mahasiswa.

 
     

Nurul Zahara, Muhammad Rizky  dan 
Nelly Estaorina

Pusat Kegiatan Mahasiswa. Merupakan suatu wadah dalam menampung minat dan bakat mahasiswa. Lingkun-
gan ini juga sering disebut kawasan netral. Pasalnya, tempat ini sering digunakan untuk berorganisasi, berko-
munikasi, bahkan sebagai ajang bersilaturahmi bagi mahasiswa.

Foto: LPM Suara Ekonomi
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Bersama kita berjuang 
untuk meningkatkan 
kejayaan 

Foto: Istimewa

“Siapa tak kenal dengan to-
koh yang satu ini. Sosok 
wanita ramah, yang memi-
liki karakter kepemimpinan, 
serta kerap turun ke lapan-
gan. Memang sudah melekat 
padanya.”

Bu Iha panggilan nya. Se-
laku Wakil Dekan II. Kini 
mencalonkan diri sebagai 

Dekan periode 2016-2020. Memi-
liki pengalaman di bidang pe-
nelitian perusahaan-perusahaan 
lembaga pengabdian masyarakat. 
Serta pengalaman sebagai pemi-
mpin merupakan modal kuat beli-
au dalam pencalonan nya.

Calon Dekan Nomor urut 1 
ini. Memiliki visi “Bersama kita 
berjuang untuk meningkatkan ke-
jayaan FEB-UP”.

“Maksud dari meningkatkan 
kejayaan, yaitu memajukan in-
stansi kita dan kesejahteraan untuk 
para Dosen juga karyawan. Serta 
memperhatikan mahasiswa, demi 
peningkatan kualitas pendidikan,” 
jelasnya.

Memecahkan masalah secara 
inovasi dan kreatif sangat dituntut 
demi menunjang visi nya. Mencari 
jalan untuk memecahkan masalah 
dengan tetap mengikuti aturan 
yang sudah ada.

“Sebagai contoh. Dana peneli-
tian terbatas, jika ada inovatif dan 
kreatif kita melihat peluang den-
gan mencari dana dari pihak luar, 
agar penelitian tetap dapat dilaku-
kan,” ujarnya.

Calon Dekan yang pandai ber-
gaul ini juga memiliki beberapa 
program kerja prioritas. Diantara-
nya pemasukan dana ke fakul-
tas dari pihak luar menjadi 40%. 
Pengembangan sarana dan prasa-
rana kegiatan kemahasiswaan. 
Serta target pemberian beasiswa 
kepada 400 mahasiswa berpresta-
si.

Seputar dana yang meningkat 
menjadi 40%. Sebelumnya pen-
danaan tersebut belum mencapai 
10%. Dimana pihak luar yang 
dilibatkan seperti lembaga pemer-
intahan, BUMN dan lembaga-lem-
baga lainnya.

“Kita kenalkan UP, berikan 
kepercayaan pada pihak luar, serta 
mampu menjaga kepercayaan apa-
bila telah diberikan,” ujar Bu Iha.

Jika terpilih, beliau juga akan 
berusaha lebih dalam masalah 
pengembangan sarana dan prasa-
rana UKM. Menjadikan tempat 
yang nyaman untuk berkumpul 
dan belajar bersama.

“Ibu menginginkan maha-
siswa meningkat kualitas pendi-
dikannya. Kemudian daya saing 
diluar menjadi bagus, dengan cara 
mahasiswa yang mendapatkan IP 
tinggi menjadi penerima beasiswa. 
Maka User yang melihat, akan 
memberikan reaksi yang sangat 
baik,” tutup Ibu Iha, perihal pen-
ingkatan daya saing dan kese-
jahteraan mahasiswa.

Erviana Rahayu dan Risa Galuh

Nama : Dr. Ir. Iha Haryani Hatta,  
    S.E., M.M
NIDN : 0324106101
Tempat , Tanggal Lahir : Jakarta, 
24 Oktober 1961
Alamat : Jl. Bangka I No. 30 
 RT 006 RW 004 Kemang 
 Kec. Mampang Prapatan, 
 Jakarta Selatan
Pendidikan Terakhir : S3
Jabatan Struktural Saat Ini : 
Wakil Dekan II (Bid. Adm. Umum 
dan Keuangan)
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Berbakti Untuk  Almamater

Foto: LPM
 Suara Ekonom

i

“Hari ini harus lebih baik dari ke-
marin, besok harus lebih baik lagi”. 
Maksudnya, masih ada waktu un-
tuk membangun FEB-UP menja-
di lebih baik lagi. Salah satunya 
dibidang akademik. Itulah motto 
yang dilontarkan calon Dekan no-
mor urut 2.

Dr. Lies Putriana, SE, MM, wanita 
asal Sumedang ini merupakan salah satu 
calon dekan FEB-UP pada periode 2016-
2020. Perjalanan dan pengalaman yang 
telah dilaluinya membuat beliau menjadi 
salah satu calon dekan yang diperhitung-
kan dalam pemilihan.

Beliau memiliki visi dan misi pada 
pemilihan dekan kali ini. Menurutnya, 
harus ada benang merah antara visi dan 
misi Universitas dan Fakultas itu sendiri. 
Menghasilkan lulusan yang unggul. Ung-
gul dalam arti lulusan yang siap pakai di 
dunia usaha dan sesuai kebutuhan mas-
yarakat.

Lulusan FEB-UP diharapkan tidak 
hanya mampu bersaing dalam dunia ker-

ja. Tetapi dapat menciptakan lapangan 
kerja itu sendiri.

“Sekarang namanya sudah menjadi 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi, lulu-
san kita harus bisa menciptakan lapangan 
kerja dan berjiwa entrepreneur,” ungkap 
wanita lulusan UP tahun 1977.

Mahasiswa diharapkan memiliki 
jiwa entrepreneur. Ibu Lies menjelaskan, 
jiwa enterpreneur dapat dibentuk dari 
sistem akademis. Perlu adanya laborato-
rium bisnis. Dimana didalamnya terdapat 
simulasi untuk praktek bisnis. Selain itu 
di FEB-UP telah memiliki program PPA, 
PPM, seminar, dan pengkajian. Hal ini di-
haruskan menjadi lebih intens ke depan-
nya.

Ketika ditanya terkait Tridharma Per-
guruan Tinggi. Beliau mengatakan ada 8 
variabel yang perlu disempurnakan. Yaitu 
visi&misi, tata pamong, mahasiswa dan 
lulusan, SDM, atmosfer akademisi, pene-
litian, pengabdian, dan pembiayaan. 

Atmosfer akademisi yang dimaksud-
kan ini ialah mahasiswa tidak hanya kuli-
ah kemudian pulang. Namun adanya ke-

giatan-kegiatan positif, seperti mengikuti 
UKM, seminar, pengkajian mata kuliah, 
dan lain-lain.

“Kegiatan tersebut sangat berpen-
garuh bagi mahasiswa, terlebih diber-
lakukannya SKPI (Surat Keterangan 
Pendamping Ijazah). Sehingga memiliki 
kesinambungan antara satu dan yang lain-
nya,” ujar wanita yang gemar berolahraga 
ini.

Inilah yang dimaksud penyempur-
naan berulang-ulang kali. Beliau menga-
nalogikan FEB-UP sebagai ibadah dalam 
agama. Dimana kita masih merasa belum 
sempurna dalam menunaikannya.

Ketika ditanya mengenai kesiapan 
untuk menghadapi pemilihan dekan pada 
tanggal 5 Januari 2015. Beliau siap untuk 
menghadapinya.

“Insyaallah saya siap menghadapi 
pemilihan dekan kali ini,” tutup beliau.

Muh. Fian Alif Setiawan dan Putri 
Nurhaliza

Nama   : Dr. Lies Putriana, SE, MM
Pekerjaan  : Dosen Tetap Fakultas Ekonomi&Bisnis
Tempat/Tgl. Lahir : Sumedang, 1 April 1957
Alamat  : Pondok Kelapa Taman Malaka Utara Blok C3    
     No.11&12
Telephone  : 081385950960
Hobi   : Olahraga
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Nama : Dr. Sri Widyastuti, SE, MM, Msi
Pekerjaan : Wakil Dekan 1
Tempat / tgl lahir :  Pati Jawa
Tengah, 25 April 1962
Alamat : Griya Tugu Asri Blok  B4 
no.10, Depok
Telepon : 08129383050
Status : Menikah
Suami : Iskandar Hadi

Cerdas 
Bermartabat

Dr. Sri Widyastuti, SE, MM, Msi, 
wanita yang sekarang menjabat sebagai 
Wakil Dekan 1 FEB-UP. Beliau telah 
menjabat sejak tahun 2008-2016.

Dalam masa kepemimpinannya, be-
liau selalu mempunyai target yang ingin 
dicapai untuk kemajuan UP kedepannya.

Beberapa target yang beliau inginkan 
dalam posisinya sekarang telah tercapai. 
Beliau telah berhasil menaikkan Akred-
itasi D3 Pajak dari B menjadi A, maha-
siswa memenangkan kewirausahaan kop-
etis wilayah 3. 

Selain itu beliau juga menjadi dosen 
di FEB-UP. Sebagai dosen dalam cara 
belajar mengajar. Beliau memakai sistem 
online agar lebih dekat dengan maha-
siswanya. Juga menggunakan teknologi 
masa kini yang semakin canggih.

Pencapaian yang begitu membang-
gakan ini membawa beliau menjadi salah 
satu kandidat calon dekan periode 2016-
2020.

Bisa dibilang Ibu Sri Widyastuti mer-
upakan kandidat termuda dalam pemili-
han dekan sekarang.

Dalam pemilihan dekan, beliau mem-
punyai visi dan misi untuk FEB-UP.  “Visi 
saya, Membangun FEB-UP menjadi pu-
sat unggulan (centre of excellence) yang 

berdaya saing, cerdas dan bermatabat,” 
ungkap WADEK 1 FEB-UP.

“Misi saya. Pertama, penciptaan 
kualitas FEB-UP yang bersikap mulia. 
Kedua, pengembangan penelitian dan 
pengabdian kepada masyarakat yang 
berkontribusi terhadap pengetahuan. Ke-
tiga, pembangunan kesejahteraan, komit-
men dan kebersamaan dosen, karyawan, 
mahasiswa , dan alumni dengan semangat 
prima (excellent spirit),” lanjut beliau.

Selain visi dan misi yang disebut-
kan diatas. Beliau juga mempunyai icon 
dalam pemilihan dekan sekarang yaitu 
SMART. 

Sustainabilitas
Mengembangkan keberlanjutan Fakultas

Manajemen internal & organisasi
Meningkatkan kinerja manajemen secara 
struktural dan fungsional dengan seman-
gat Pancasila

Amanah
Meningkatkan kompetisi dosen, maha-
siswa dan karyawan sebagai insan yang 
amanah dalam menjalankan tugas Tri-
dharma Perguruan Tinggi

Relevansi dan Religius
Meningkatkan profesionalisme lulusan 
yang relevan dengan ilmu pengetahuan 
dan teknologi (iptek), beriman dan ber-
taqwa (imtaq)

Tanggung jawab & komitmen kepemi-
mpinan
Berkomitmen menerapkan sistem jami-
nan mutu dan asesmen akuntabilitas yang 
berkesinambungan

Disamping icon yang beliau jelaskan 
diatas beliau juga mempunyai target lain.

“Untuk lulusan relevansi, saya meng-
gunakan sistem social ability yaitu yang 
sudah maju tetap dikembangkan. Terma-
suk keterlibatan mahasiswa penelitian 
dengan dosen. Juga, manajemen internal 
pelayanan ke mahasiswa menjadi lebih 
bagus,”  tutup beliau.

Intan Pertiwi dan Dinda Ayu

“Membangun FEB menjadi unggulan, menaikkan IPK mahasiswa menjadi rata-rata di-
atas 3, penyelesaian tugas akhir 6 bulan, hibah dosen penelitian pengabdian semakin 
banyak, dan peningkatan program kreatifitas mahasiswa”. Bisa dibilang inilah beberapa 
target yang ingin dicapai oleh calon dekan nomor 3.
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Jadikan FEB 
Sebagai Fakultas 
yang Mengglobal

Foto: LPM Suara Ekonomi

“Meningkatkan sarana prasarana pendidikan, dan 
menciptakan suasana kampus menjadi green kam-
pus. Dimana harus ada tempat mahasiswa berdisku-
si, dan sarana lain penunjang belajar mahasiswa”. 
Itulah target calon dekan nomor urut 4.

Nama : Dr.H. Suratno, SE, MM, AK, CA
NIDN  : 0127285403
Pekerjaan : Dosen tetap dan ketua program 
  studi magister akuntansi 
Tempat/tgl. Lahir : Purwokerto, 27 agustus 1964
Alamat : Jatiwaringin no 5 Pondok Gede,   
  Bekasi
No hp  : 081286001488/08159172254
Status  : Menikah

Dr. H. Suratno, SE, MM, AK, CA,  
pria yang telah menempuh pendidikan 
yang cukup panjang ini merupakan salah 
satu dosen tetap FEB-UP.

Sekaligus menjabat sebagai ketua 
program studi magister akuntansi. Beliau 
telah mendapatkan gelar S2 di Universi-
tas Pancasila.

Selain itu beliau juga sudah mendapa-
tkan gelar doktor pertamanya di UGM se-
lama 4 semester.

Pria kelahiran Purwokerto ini adalah 
kandidat calon dekan periode 2016-2020. 

Beliau menjelaskan bahwa pemilihan 
dilakukan pada tanggal 5 Januari 2015 di 
Aula lantai 4 FEB-UP.

Sedangkan, pada tanggal 7 Januari 
2015 calon kandidat akan dipilih oleh 
Senat KMUP dan Rektorat.

Bapak Suratno mengutarakan bah-
wa peran penting dalam pemilihan dekan 
adalah diri sendiri yang harus mempunyai 
capibility dan visi misi yang memadai.

“Visi saya meningkatkan kurikulum 
berbasis global, meningkatkan kualitas 
dan kuantitas dosen, meningkatkan kajian 
peniltian, dan pengabdian kepada mas-
yarakat. Untuk misinya sendiri menjad-
ikan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang 
terkemuka dan unggul berdasarkan nilai 
luhur pancasila,” jelas pria yang gemar 
bermain bulu tangkis.

Selain untuk meningkatkan kualitas 
dosen. Beliau juga ingin meningkatkan 
kualitas setiap mahasiswa. Beliau ingin 
mengadakan one day in english untuk se-
tiap mahasiswa. Jadi, mahasiswa diwajib-
kan menggunakan bahasa Inggris sebagai 

bahasa pengantar sehari-hari.
“Saya juga ingin untuk pusat kajian 

mahasiswa yang akan dibentuk. Harus 
dapat menampung keluhan mahasiswa. 
Seperti, buku perpustakaan yang belum 
update dan sarana toilet yang kurang me-
madai,” ujar pria kelahiran bulan Agustus 
ini.

Berbicara mengenai mengapa beliau 
sebagai kandidat calon dekan. Pria ini 
mengatakan yang mendorong saya untuk 
mengikuti pencalonan dekan ini adalah 
dari batin sendiri dalam sholat tahajud.

“Seperti diberitahu, apabila saya in-
gin lebih mengabdi lagi saya harus men-
calonkan diri,” tutup beliau.

Shasha Alinta berliana dan Erlia Opista



Snapshot

14 - My Campus, Januari 2016

Snapshot
September 2015

PENGENALAN KEHIDUPAN KAMPUS BAGI  
MAHASISWA BARU 2015/2016 

Oktober 2015

RESUSILA FAIR 2015

AKSI DEMO MAHASISWADIRGAHAyU UNIvERSITAS PANcASILA

PEPc EXPO 2015
WORKSHOP DAN PAMERAN

MAKRAB HIMAJUMA
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November 2015

DIES NATALIS KE 49 DAN WISUDA
SEMESTER GENAP 2014/2015

SEMINAR NASIONAL
PUSAT STUDI PANcASILA

KANAL AKBAR SUARA EKONOMI 2015 TES URINE 

Desember 2015

DIKTOGRAPHy PEPc XXI RESUSILA 7791 - DIKLATSAR LKP2K XXv

LPM SUARA EKONOMI - PENDIKAN DAN 
PELATIHAN DASAR JURNALISTIK XXIv
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Sampai Jumpa 
Kurikulum 
2  0  1  3

Setiap tahunnya dunia pendidikan 
Indonesia memiliki tantangan 
tersendiri untuk membentuk gen-

erasi-generasi penerus yang berkualitas 
secara intelektual dan bermoral.

Perkembangan dunia yang semakin 
cepat serta merosotnya nilai moral para 
generasi muda merupakan tantangan ter-
besar bagi Indonesia khususnya dunia 
pendidikan Indonesia.

Berdasarkan alasan tersebut, sejak 
tahun 2013. Pemerintah dalam hal ini 
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan 
menetapkan kurikulum 2013 sebagai pe-
rubahan pedoman dalam kegiatan belajar 
dan mengajar di sekolah. Baik dari tingkat 
Play Group, TK, SD, SMP maupun SMA. 
Kurikulum 2013 ini disusun sebagai pe-
rubahan terhadap kurikulum sebelumnya 
yaitu KTSP 2006. 

Kurikulum 2013 mulai berlaku sejak 
tahun ajaran 2013/2014, namun belum di 
terapkan di semua sekolah. Kurang lebih 
terdapat 6,221 sekolah di seluruh tanah 
air yang terdiri dari berbagai tingkat yang 
dijadikan sebagai bahan uji coba dari 
kurikulum 2013 ini.

Banyak sekali perubahan yang terjadi 
terhadap pedoman KBM ini. Mulai dari 
aspek penilaian, materi yang akan disam-
paikan, hingga laporan hasil belajar.   

Secara teoritis, perubahan diartikan 
sebagai respon dari terencana atau tidak 
terencana terhadap tekanan-tekanan dan 
desakan-desakan yang ada.

Kurikulum 2013 ini merupakan peru-
bahan yang terencana terhadap tekanan. 
Berupa tuntutan untuk membentuk gen-
erasi penerus yang berkualitas bagi dari 
segi intelektualitas, maupun moralitas. 
Adapun tahapan-tahapan dalam manaje-
men perubahan yaitu :

Tahap 1, yang merupakan tahap iden-
tifikasi perubahan, diharapkan seseorang 

dapat mengenal perubahan apa yang akan 
dilakukan.  Dalam hal ini, pendidikan 
Indonesia mulai menyadari akan kebu-
tuhannya terhadap perubahan kurikulum 
karena tantangan yang semakin besar. 

Tahap 2, adalah tahap perencanaan 
perubahan. Pada tahap ini harus dianalisis 
mengenai diagnostik situasional tehnik, 
pemilihan strategi umum, dan pemilihan.

Dalam hal ini, Kementrian Pendi-
dikan dan Kebudayaan RI mulai meny-
usun Kurikulum 2013 sebagai perubah-
an dalam pedoman pelaksanaan proses 
KBM di Indonesia.

Dimana penyusunan ini dimulai den-
gan pembentukan tim penyusun kuriku-
lum 2013 pada Januari 2013 berdasarkan 
Surat Keputusan (SK) Mendikbud No 
15/P/2013.

Tahap 3, merupakan tahap imple-
mentasi perubahan dimana terjadi pros-
es pencairan, perubahan dan pembekuan 
yang diharapkan.

Apabila suatu perubahan sedang ter-
jadi kemungkinan timbul masalah. Untuk 
itu perlu dilakukan monitoring secara 
berkeseimbangan terhadap perubahan.

Kurikulum 2013 juga melakukan 
tahap implementasi perubahan dengan 
langkah awal melakukan uji coba pada 
6,221 sekolah diseluruh nusantara. Seka-
ligus menetapkannya sebagai kurikulum 
wajib untuk seluruh sekolah di tanah air 
sejak awal tahun ajaran 2014/2015. 

Tahap 4, adalah tahap evaluasi dan 
umpan balik.  Untuk melakukan evalua-
si diperlukan data. Oleh karena itu dalam 
tahap ini dilakukan pengumpulan data 
dan evaluasi data tersebut.

Hasil evaluasi ini dapat di umpan 
balik kepada tahap pertama sehingga 
memberi dampak pada perubahan yang 
diinginkan berikutnya. Sebagaimana pe-
rubahan pada umumnya. Kurikulum 2013 

juga melakukan evaluasi, sayangnya ha-
sil evaluasi ini mengharuskan Kurikulum 
2013 diberhentikan sementara.

“Penghentian ini dilandasi antara 
lain karena masih ada masalah dalam ke-
siapan buku, sistem penilaian, penataran 
guru, pendampingan guru dan pelatihan 
Kepala Sekolah yang belum merata. Pada 
saatnya sekolah-sekolah ini akan mener-
apkan Kurikulum 2013, bergantung pada 
kesiapan,” Mendikbud. 

Hasil evaluasi juga menetapkan bah-
wa sekolah model yang berjumlah 6,221 
sekolah diwajibkan tetap melaksanakan 
Kurikulum 2013. Sebagai pedoman da-
lam kegiatan belajar dan mengajar se-
bagai tempat untuk memperbaiki dan 
mengembangkan kurikulum 2013. 

Dunia ini terus berubah dan berkem-
bang, maka perubahan bukanlah hal yang 
tabu atau harus dihindari.

Justru perubahan harus diciptakan 
menuju ke arah yang leih baik demi men-
ciptakan iklim kehidupan yang lebih baik 
pula.

Baik individu maupun kelompok 
membutuhkan perubahan sebagai sarana 
untuk menggali potensi diri yang lebih 
mendalam.

Tapi perubahan tidaklah menjadi 
sesuatu yang positif jika tidak memili-
ki itikad maupun perencana yang baik. 
Maka dari itu, diperlukan manajamen pe-
rubahan sebagai upaya untuk mengelola 
akibat-akibat yang ditimbulkan karena 
terjadinya perubahan.

Oleh: Kintan Filania
Manajemen 2014
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pancasila

M. Zulmi Faisal dan 
Octy Putriyani
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Artikel Dosen

TIDAK MENGENAL KATA PUAS 
UNTUK MENCARI ILMU

Tanpa mengenal kata puas, dosen 
Fakultas Ekonomi Bisnis di Uni-
versitas Pancasila terus melanjut-

kan pendidikannya.
Herlan, S.E., M.Si., M.Bus. Ia lahir di 

Way Halom, Palembang, Sumatera Sela-
tan dan kini ia berusia 34 tahun.

Universitas Pancasila adalah tempat 
pertama kali Pak Herlan mendapatkan 
gelar sarjananya. Gelar sarjana ditempuh 
dari tahun  akademik 1999 sampai 2003 
di Fakultas Ekonomi Universitas Pancasi-
la jurusan Akuntansi. 

Setelah berhasil mendapat gelar 
sarjana, Pak Herlan melanjutkan pendi-
dikannya ke tingkat yang lebih tinggi lagi.

Ia mengambil S-2 di Universitas 
Indonesia dengan mengambil jurusan 
Manajemen Pembangunan Sosial. Gelar 
M.Si. pun diraihnya dalam waktu 2 tahun, 
dari tahun 2008 sampai 2010.

Tidak sampai disitu saja, Pak Herlan 
masih berencana untuk melanjutkan kuli-
ah S-3 nya. Tetapi, rencananya berubah. 
Sehingga mengambil S-2 kembali di Vic-
toria University, Melbourne, Australia. 

“Setelah lulus dari Universitas Indo-
nesia, rencananya saya mau melanjutkan 
S-3. Tetapi, setelah berdiskusi ternyata 
saya masih butuh ilmu tentang perspektif 
bisnis manajemen. Akhirnya, saya memu-
tuskan untuk mengambil S-2 lagi di Vic-
toria University, Melbourne, Australia,” 
ungkap alumni Fakultas Ekonomi Uni-
versitas Pancasila itu.

Setelah lulus dari Victoria Univer-
sity, Pak Herlan berencana melanjutkan 

S-3nya. Ia ingin mengkombinasikan per-
spektif  ilmu bisnis ekonomi dengan ilmu 
sosial. 

“Saya ingin mengambil S-3 disa-
na. Rencananya saya mau mengkombi-
nasikan perspektif bisnis ekonomi dan 
sosial. Kalau itu terjadi,lebih sempurna 
dan lengkap destertasi saya di S-3,” kata 
laki-laki kelahiran Way Halom, Sumatera 
Selatan. 

Setelah pulang dari Australia, Pak 
Herlan melanjutkan S-3 nya di Universi-
tas Indonesia. Ia mengambil jurusan Kes-
ejahteraan Sosial. Beliau bersyukur, kare-
na atas do’a keluarganya, ia mendapatkan 
beasiswa dalam setiap pendidikannya. 

“Ucap syukur kepada Tuhan Yang 
Maha Esa berkat doa keluarga, saya 
mendapatkan beasiswa. Saya mendapat-
kan beasiswa S-2 di Universitas Indone-
sia, S-2 di Victoria University, dan juga 
sekarang S-3 di Universitas Indonesia,” 
ucap laki-laki lulusan Victoria University 
tersebut. 

Motivasi yang membuat Pak Herlan 
menjadi orang yang tidak mengenal kata 
puas adalah keinginannya menggapai ci-
ta-cita, juga membanggakan almamater-
nya.

Menurut beliau paling utama ada-
lah ingin membuat kedua orang tuanya 
tersenyum  bangga  akan proses keber-
hasilan  yang telah diperolehnya.

“Seperti kata Luther King ‘we have a 
dream’,” tambahnya.

Perbedaan Belajar di Universitas In-
donesia, Victoria University dan Univer-

sitas Pancasila, menurut Pak Herlan yaitu:
1. Atmosfer akademik. Maksudnya keti-
ka masuk  kampus mahasiswa merasakan 
bagian dari akademisi.
2. Diskusi dan nuansanya bersifat akade-
mik. Maksudnya setiap mading dan pem-
bicaraan di setiap lorong tentang akade-
mik.
3. Fasilitas penujang akademik. Perpus-
takaan dan jurnal online dapat dijadikan 
penunjang sistem akademik.
4. Sistem belajar mengajar. Harus di 
dukung dengan jurnal perpustakaan, cara 
penulisan, pembuatan penelitian, dan ref-
erensi untuk diajarkan.

Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas 
Pancasila akan mengadakan pemilihan 
dekan yang baru. Dekan yang terpilih 
semoga dapat memajukan FEB untuk 
kedepannya. Semoga dekan yang terpilih 
dapat mengabdikan dirinya untuk FEB.

“Dalam pemilihan dekan 5 Januari 
2016, kemungkinan besar  saya tidak ikut 
memilih. Saya lagi ada kerjaan di Sin-
gapura. Saya berharap siapapun yang ter-
pilih dapat memajukan FEB. Memajukan 
maksudnya dari bidang akademik, peng-
abdiannya, maupun fasilitas yang diber-
ikan untuk karyawan dan mahasiswa,” 
tutup beliau.

Abdul Ghani, Putri Tri dan Egi

Oleh: Herlan, SE, M.Si, M.Bus,
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[Resensi Film]

Foto: Istimewa
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Ada Apa Dengan Cinta? 2

Sukses dengan film “Ada Apa Dengan Cinta? (AADC?)“ 
pada tahun 2002. Juga, sebagai salah satu film nasional 
paling sukses selama dua dekade terakhir. Mira Lesma-

na sebagai produser film AADC kembali mengeluarkan film 
terbarunya. Film yang ia beri judul “Ada Apa Dengan Cinta?”. 
Lanjutan kisah percintaan romantis Rangga dan Cinta ini akan 
tayang pada April 2016.

Selain sebagai produser Mira juga akan turut serta dalam 
penulisan naskah film bersama Prima Rusdi. Ada pun sutrada-
ra yang akan mengarahkan film ini adalah Riri Riza. Ia adalah 
salah satu sutradara besar Indonesia dengan segudang prestasi.

Mengulas sedikit tentang film AADC ini. Siapa yang tidak 
tahu Nicolas Saputra dan Dian Sastrowardoyo. Bintang utama 
film AADC yang berhasil menyedot 2,7 juta penonton kini be-
radu acting kembali.  

Menurut informasi film AADC? 2 disebut-sebut akan dim-
ulai dengan situasi ketika Rangga kembali ke Indonesia setelah 
lama menetap di luar negeri.

Film AADC? 2 akan terlihat lebih menarik lantaran kisah 
cinta Rangga dan Cinta di masa sekarang akan menjadi bumbu 
dari nuansa baru di film tersebut.

Dalam film ini akan tetap menampilkan pemain-pemain 
yang sama namun dengan alur kisah cinta yang lebih menarik. 
Sayangnya salah satu pemain, Ladya Cheryl yang berperan se-
bagai Alya tidak dapat berpartisipasi karena sedang fokus men-
empuh pendidikannya.

Walaupun salah satu pemain lama tidak dapat bermain kem-
bali dalam film AADC?2. Namun, film ini pastinya akan sema-
kin seru dan menarik. Karna akan banyak bintang-bintang baru 
yang akan main di AADC? 2. 

Sutradara  : Riri Reza
Produser  : Mira Lesmana
Tanggal rilis  : April 2016
Genre  : drama romantis
Pemain  : Dian Sastrowardoyo, 
Nicholas Saputra, Titi Kamal, Sissy Pris-
cillia, Adinia Wirasti, Dennis Adhiswara

Kung Fu Panda 3
Dreamworks Animation kembali 

merilis trailer kocak terbaru un-
tuk film animasi sekuel sang panda 

gembul yang jago bela diri ‘Kung Fu Panda 
3‘. Antusiasme masyarakat mengenai sekuel 
terbaru film Kungfu Panda akhirnya teroba-
ti. Trailer berdurasi 1,5 menit yang banyak 
memuat adegan baru, dirilis secara khusus 
untuk peredarannya di kawasan Tiongkok.

Film Kung Fu Panda 3 sendiri mengi-
sahkan tentang Li, ayah dari Panda Po yang 
sudah lama menghilang yang tiba-tiba mun-
cul kembali. Po dan ayahnya yang kembali 
bersatu kemudian memulai petualangan 
baru mereka ke kampung rahasia panda dan 
bertemu dengan panda-panda baru yang be-
lum pernah Po temui sebelumnya. Di sana 
mereka semua hidup rukun, penuh dengan 
keceriaan dan damai. 

Namun kedamaian tersebut tak ber-
langsung lama. Mereka diusik oleh kehad-
iran seorang perjahat misterius bernama 
Kai yang mencoba memusnahkan seluruh 
ahli Kung Fu di seantero negara Tiongkok. 
Po kemudian berusaha melatih seluruh pen-
duduk Desa untuk bersama-sama menjadi 
ahli Kung Fu. Untuk melawan serangan 
dari Kai dan pasukannya, demi menjaga 
ketentraman dunia. Apakah usaha Po akan 
berhasil?

Pastinya banyak pecinta film Kung Fu 
Panda penasaran akan perjuangan Po. Film 
yang mulai tanyang perdana pada tanggal 
29 Januari 2015. Menghadirkan keseruan 
petualangan Po dan kawan-kawan dalam 
menghadapi serangan lawan.

Sutradara : Jennifer Yuh. Produser : Melissa Cobb. Penulis Naskah : Jonathan Aibel, Glenn Berger. Genre : 
Animasi, Petualangan, Komedi. Studio : 20th Century Fox. Pemain : Angelina Jolie, Jack Black, David Cross, 
Dustin Hoffman, Bryan Cranston, Mads Mikkelsen, Kate Hudson, Jackie Chan, Seth Rogen, Lucy Liu, James 
Hong, Michelle Yeoh, Danny McBride Agis dan Sisi
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[Otomotif]

Modifikasi Bukan 
Lagi Sesuatu Hal 
Tabu

Foto: LPM Suara Ekonomi

Foto: LPM Suara Ekonomi

Sudah tidak asing lagi bagi remaja sekarang untuk melaku-
kan modifikasi. Salah satunya adalah memodifikasi mo-
bil. Modifikasi mobil saat ini sedang banyak digandrungi 

anak-anak muda. Mulai dari eksterior sampai interior nya.
Seperti halnya Bagas, mahasiswa FEB-UP yang suka me-

modifikasi mobil miliknya. Toyota Vios hitam mulai dimodif 
olehnya sejak tahun 2014. Mobil ini dimodif dengan gaya velg 
yang menempel dengan fender. Untuk velg sendiri dia ambil 
model OZ Futura Ring 17 dengan lebar 7,5 - 8,5.

Ide untuk memodif seperti ini muncul, karena menurut 
Bagas mobil ceper itu keren sampai akhirnya ketagihan buat 
nyeperin mobil.

Pria yang berusia 19 tahun ini terinspirasi oleh orang Thai-
land yang suka main mobil. “Kebetulan tipe dan mereknya 
sama. Akhirnya saya mencoba ikutin alirannya dia, dan saya pun 
meyukainya,” ungkap mahasiswa FEB-UP tersebut.

Bagas pun menceritakan bahwa suka memodif karena sudah 
menjadi hobinya. Dulu saat masih bermain motor ia juga suka 
mengotak-ngatik.

“Untuk memodif mobil, saya biasanya pergi ke bengkel 
Teten di daerah Pasar Rebo, Jakarta Timur. Bagian-bagian yang 
dimodif itu mulai dari velg, per, tape, subwoofer, ducktail (spoil-
er), knalpot fujit subo, resonator, dan steer (momo racing),” tu-
tup Bagas.

Lain Bagas lain juga dengan Airlangga mahasiswa Fakul-
tas Komunikasi UP. Dia mulai memodif mobilnya sejak 1 tahun 
lalu. Proton Malaysia pun menjadi pilihannya. Tema yang diam-
bil adalah Elegant Jepang.

Airlangga yang lebih akrab dipanggil Angga ini menceri-
takan pertama kali menyukai hobinya. “Berawal mencari-cari 
ide dari berbagai sumber dan rekomendasi dari teman. Lalu saya 
terjun ke dunia modifikasi dan langsung masuk ke club,” ungkap 
Angga.

Makin kesini Angga makin tertarik dengan dunia modif. Dia 
lanjut mulai menceperkan mobil dan mulai memodif bagian-ba-
gian mobil miliknya. Bagian yang sudah dia modif baru per, jok, 
audio, dan mesin nya sedikit. 

Berbicara mengenai keuntungan memodif mobil. Menurut 
laki-laki yang berusia 20 tahun ini, banyak sekali keuntungann-
ya. “Keuntungan modif mobil, salah satunya ya biar makin pede, 
dan juga bisa ikut event-event agar bisa mendapatkan piala,” lan-
jut Angga.

Tempat favorit Angga berkumpul bersama teman-teman 
nya di daerah Bogor. Biasanya dibengkel langganan Angga dan 
teman-temannya. Mereka selalu menyempatkan kumpul setiap 
akhir pekan.

M. Rizal dan Nabila Umari

Foto: LPM Suara Ekonomi
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Ekonomi Update

Nasionalisasi PT. Freeport 
Indonesia

Foto: Istimewa

Tambang emas dan perak terbesar di dunia 
berada di Papua. Dengan cadangan emas yang 
banyak. Seharusnya dapat mensejahterakan 
seluruh rakyat Indonesia. Terlebih masyarakat 
Papua.

Hingga kini, keberadaannya dirasa tidak memberi keun-
tungan. Setoran ke Negara dan Papua minim. Keuntun-
gan dinikmati Freeport dari hasil penjualan bahan men-

tah. Tanpa melalui proses pengolahan dalam negri.
Berbicara mengenai Freeport, tentu akan menyangkut pere-

konomian Nasional. Hal ini mengingat kehadiran Freeport yang 
hampir setengah abad. Tepatnya 48 tahun, atau sejak awal rezim 
Orde Baru.

Kontribusi yang dibagikan pada pemerintah tidaklah kecil. 
Setidaknya US$ 45 miliar telah masuk kas Negara. Selama peri-
ode 1992-2014.

“Secara Geostrategis. Freeport adalah aset Nasional. Kalau 
Freeport tidak berlanjut, dampaknya tidak hanya pada pere-
konomian, tetapi juga pada kehidupan Sosial Politik, terutama 
di Papua,” ujar mantan Kepala Badan Intelijen Negara.

Pemerintahan Jokowi-JK diminta bersikap tegas. Dengan 
menghentikan perpanjangan kontrak terhadap perusahaan tam-
bang asal Amerika Serikat tersebut.

Menyikapi sikap pemerintah yang belum merespons permo-
honan perpanjangan kontrak karya. Maroef Sjamsoeddin tetap 
optimis.

“Pemerintah tentu tidak akan menyia-nyiakan potensi 
ekonomi dari investasi yang sudah berjalan selama 48 tahun. Ti-
dak hanya pajak dan royalty, tetapi juga dari niai CSR,” ujarnya.

Marwan Batubara, Direktur Eksekutif Indonesia Resources 
Studies (IRESS). Berpendapat jika Freeport tidak lagi melaku-
kan kegiatannya di Indonesia. Maka banyak tenaga kerja yang 
kehilangan pekerjaan nya.

Dari 30.000 karyawan, 98% merupakan orang Indonesia. 
Warga lokal Papua pun, 7 orang diantaranya menjabat sebagai 
Vice President. Selain itu, sejak 1978 jabatan Presiden Direktur 
dipercayakan kepada orang Indonesia. Meskipun kepemilikan 
Indonesia hanya 9%.

Dari sisi penerimaan Negara, akan berkurang. Karena tidak 
ada lagi royalty yang masuk ke Negara dari Freeport. Selain itu, 
pemerintah juga harus memikirkan citra negatif terhadap iklim 
investasi Indonesia. Jika Freeport tidak diperpanjang kontrak 
karya nya.

Pemerintah juga diminta tidak begitu saja mengikuti keingi-
nan perusahaan tambang asal Amerika tersebut. Pasalnya se-
lama ini ada kepentingan pemerintah AS yang bermain di be-
lakang Freeport.

Nadia dan Ratna
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Penurunan Harga BBM Berlaku 
Mulai Januari 2016

Harga bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia 
ditetapkan oleh pemerintah, yang mensubsidi 
dan mengatur penjualan bahan bakar bensin, 
solar (diesel), dan minyak tanah secara eceran 
melalui Pertamina.

Selain pertimbangan dari pertamina, pemerintah juga mem-
pertimbangkan penurunan BBM. Pemerintah menyatakan 
ada penghematan BBM impor sekitar RP 6 triliun yang 

bisa dikompensasikan untuk penurunan BBM.
Bahan bakar minyak juga sebagai komoditas penting yang 

digunakan hampir setiap orang. Harganya pun juga dapat mem-
pengaruhi kinerja ekonomi Indonesia. Oleh karena itu penetapan 
harga bahan bakar minyak sangat penting. Harga bahan bakar 
minyak juga menjadi penentu, bagi besar kecilnya defisit ang-
garan.

Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) mem-
berikan sinyal tentang penurunan harga BBM. Harga bahan ba-
kar minyak (BBM) akan menurun pada awal Januari 2016. 

Menteri ESDM Sudirman juga mengatakan, penurunan har-
ga itu cukup signifikan. Menurutnya, ada tiga komponen pem-
bentuk harga BBM bersubsidi turun.

Pertama adalah turunnya harga minyak dunia dan minyak 
mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (IPC). Kedua ada-
lah nilai kurs dolar Amerika Serikat (USD). Sedangkan kom-
ponen ketiga adalah efisiensi mata rantai pasokan yang dikelola 
Pertamina. Karena 97 persen pasokan masih dari Pertamina.

PT Pertamina (Persero) juga memastikan ketahanan stok ba-
han bakar minyak (BBM) tetap aman. Untuk menghadapi kebi-
jakan penyesuaian harga BBM yang akan diterapkan pemerintah 
pada 5 Januari 2016 nanti. 

Pemerintah  memastikan harga premium turun sekitar 
Rp200-300 per liter dari posisi saat ini Rp7.400 per liter. Se-
dangkan harga solar dipastikan turun lebih dari Rp500 per liter 
dari posisi saat ini Rp6.700 per liter.

Ayu Sihole dan Elita
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[Tekno]

Foto: LPM Suara Ekonomi

Smartphone 
Menguasai 
Mahasiswa

Istilah smartphone sudah ti-
dak asing bagi kalangan mas-
yarakat umum, terlebih maha-

siswa. Dengan kecanggihan fitur 
dan kelebihan yang dimiliki. Saat 
ini, hape pintar sudah menjadi ke-
butuhan primer setiap kalangan. 

“Smartphone sangat membantu saya un-
tuk mengerjakan tugas yang biasanya 
dikirim lewat email dan untuk berkomu-
nikasi dengan kerabat,” ujar Feby, maha-
siswi Akuntansi semester 3.

Dengan menggunakan smartphone, 
kita dapat berkomunikasi dengan teman 
lama dan mengenal orang baru di luar 
sana.

“Saya sudah lama tidak bertemu 
dengan teman SD, dengan smartphone 
saya dapat berkomunikasi dengannya,” 
ujar Ridho, pria berkacamata.

Kehadiran smartphone terlihat lebih 
banyak pengaruh negatif nya dibanding-
kan dengan hal positif. Penggunaan hape 
pintar ini dapat mengganggu konsentrasi 
belajar mahasiswa.

“Apabila sudah main hape, otomatis 
saya juga main game dan itu membuat 
saya malas untuk mengerjakan hal lain,” 
tutur Zaka.

Terlebih saat pelajaran berlangsung, 
mahasiswa lebih memilih untuk memfoto 
materi dibanding mencatatnya. Hal itu 
jelas membuktikan bahwa mahasiswa 
sudah tidak bisa lepas dari smartphone.

Smartphone di mata mahasiswa 
sudah menggantikan fungsi buku. Serta 
sudah menjadi barang wajib yang harus 
dibawa. Seakan mempunyai magnet 
tersendiri.

Namun sebagian kecil mahasiswa 
beranggapan bahwa smartphone tidak 
terlalu penting. Hanya digunakan jika 
ada kebutuhan penting saja.

“Smartphone tidak terlalu berpen-
garuh. Saya menggunakannya jika ada 
keperluan mendesak dan waktu luang,” 
ujar Miranda, mahasiswi semester 1 
Manajemen.

Arizka Amalia dan Deanira Aldrin 
Berahim
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Recommended Place
5N (Nguyah, Ngopi, 
Nyusu, Ngeteh, Ngemil)
Saat ini istilah nongkrong, memang sudah menja-
di gaya hidup dan budaya hampir semua kalan-
gan. Biasanya kegiatan tersebut dilakukan dengan 
mengobrol dengan teman untuk menghilangkan 
kepenatan.

Tempat yang dijadikan untuk nongkrong tentunya harus mem-
buat nyaman. Selain itu menu yang disajikan sudah seharus-
nya memiliki harga yang terjangkau. Terlebih bagi kantong 

mahasiswa.
Sekarang ini sudah banyak tempat kongkow yang bermunculan. 

Mereka berlomba menyediakan tempat yang nyaman dan cocok un-
tuk anak muda. Salah satunya adalah food court 5 N (Ngunyah, Ngo-
pi, Nyusu, Ngeteh, Ngemil).

Tempat yang berlokasi di Jalan Srengseng Sawah No.50 ini. 
Baru berdiri pada 12 September 2015. Nama yang unik, membuat 
orang penasaran untuk mampir.

Menurut Ibu Hj. Herlina selaku pemilik. Konsep yang ditawar-
kan adalah membuat anak muda khusus nya mahasiswa nyaman un-
tuk nongkrong di 5N ini.

Disini juga tersedia Wifi atau Internet gratis. Banyak mahasiswa 
yang datang menikmati Internet gratis untuk mengerjakan tugas.

“Tidak ada batasan jam buka tutup. Jadi mereka terserah mau 
nongkrong sampe kapan. Atau mengerjakan tugas dari pagi sampai 
malam juga gak masalah. Tapi tetap semua harus sopan tidak ada 
yang aneh-aneh,” ujar Ibu tiga anak ini.

Setiap malam minggu diadakan Live Music. Nyamannya tempat 
dan kebersihan yang diutamakan, membuat tempat ini terus ramai di-
datangi pengunjung. Tidak hanya mahasiswa, banyak juga keluarga 
yang datang untuk menyantap makanan di food court ini.

Disini terdapat sekitar 10 Kedai makanan. Diantaranya “Waro-
eng Kopi Bang Ipoel” dan “Bakoel Susu”.

Warung Kopi atau biasa disingkat Warkop ini buka 24 jam. War-
kop ini menjadi salah satu Kedai yang ramai pembelinya. Terlebih 
saat malam, karena biasanya Kedai lain hanya buka sampai jam 10 
malam. Satu-satunya yang buka 24 jam. Menjadikan warkop bang 
Ipul jadi salah satu Kedai yang paling diminati.

Kedai Susu ini merupakan salah satu yang paling favorit disini. 
Apalagi bagi pecinta susu, tidak ada salahnya untuk mencoba Bakoel 
Susu ini. Susu disini selalu fresh setiap harinya. Ada berbagai ma-
cam varian susu yang unik. Dari mulai Original, Avocado, Tiramisu, 
Green Tea, hingga rasa unik lainnya.

Bagi yang masih bingung cari tempat nongkrong. Tidak perlu 
ragu untuk datang ke 5N. Karena tempat ini cocok sebagai pilihan 
untuk kumpul bersama teman-teman maupun keluarga.

Dwi wulandari dan Fathia
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SastraPemimpin yang dinanti, Pemimpin yang dipuji
Berani menerangi walau harus meleleh

Oleh: Muhammad Irfan Fauzi

Pada dasarnya setiap individu memiliki karakter dan jiwa luar 
biasa. Tak pernah disadari, bahkan sering terlupa dan terbenam oleh 
virus kemalasan. Karakter dan jiwa itu dapat mempengaruhi dan 
membuat perubahan. Suatu langkah kecil adalah perubahan yang 
terjadi pada diri sendiri. Secara bertahap konsepsi dari karakter dan 
jiwa itu dapat diimplementasikan untuk keluarga, kota atau daerah, 
negara serta dunia. Karakter dan jiwa itu tergabung dalam satu val-
ensi yang disebut “Kepemimpinan”. 

Dalam buku Kubik Leadership (2009 : 8) terdapat tiga anatomi 
kepemimpinan yang membuat diri sendiri menjadi manusia utuh, 
lengkap, dan sempurna. Treatment terhadap tiga anatomi akan men-
jadi sebuah solusi esensial karena sangat fundamental dan melingk-
upi seluruh dimensi kehidupan manusia dari hulu hingga hilir. Keti-
ga anatomi ini mengacu pada keyakinan,aksi,dan pekerti.

Keyakinan (faith) adalah seperangkat prinsip dan nilai seka-
ligus menjadi misi suci hidup kita. Aksi adalah aktivitas nyata di-
dasarkan pada seperangkat aturan hidup. Pekerti adalah sikap men-
tal yang melahirkan kecenderungan perilaku sehari-hari.

Bagaikan sebuah pohon. Keyakinan itu seperti akar. Selain 
menjadi pintu gerbang masuknya energi, juga mengokohkan kes-
eluruhan pohon. Apabila pohon itu memiliki akar kuat, badai sebe-
sar apapun takkan mampu merobohkannya. Sedangkan aksi adalah 
batang pohon, ranting dan dedaunan. Mereka mentransformasi en-
ergi yang mereka dapatkan dengan sangat sempurna sehingga mam-
pu menghasilkan buah-buahan yang manis. Buah-buahan itu adalah 
budi pekerti.

Ketiga anatomi tersebut harus dipimpin. Jangan biarkan keti-
ganya bergerak sendiri tanpa kita arahkan. Kemampuan kita untuk 
memberi arah yang tepat kepada ketiga anatomi kepemimpinan 
hidup tersebut akan membangkitkan kekuatan sangat dahsyat dan 
menjadikan kita jenderal dalam perjalanan hidup kita sendiri.

Pada perhelatan satu tahun silam kita telah merayakan pesta 
rakyat bertajuk demokrasi. Harapan untuk suatu kenyataan tanpa 
kebohongan. Pada saat itu, rakyat seolah dibungkam dan diambil 
suaranya sebagai manifestasi pembangunan dan kemajuan bangsa. 
Sebagaimana kita ketahui, rakyat seperti primadona disuguhkan hi-
dangan bak janji manis. Berbagai cara dilakukan agar sang prima-
dona tergerak hatinya. 

Mengingat pesta demokrasi merupakan pesta bergengsi di suatu 
negara. Pesta untuk memilih pemimpin yang memiliki integritas 
dan berkarakter. Hal itu sebagai cermin untuk mengaplikasikannya 
dalam segala aspek. Terutama pada sebuah pendidikan barometer 
pembaruan. Tempat lahirnya para penggerak reformasi (agent of 
reform) atau agen perubahan (agent of change), yaitu Universitas. 

Hadirnya pemimpin adalah hak veto yang selalu ada dalam sisi 
kehidupan manusia. Mulai level terendah seperti keluarga hingga 
level tertinggi yakni negara. Wacana dan praktek kepemimpinan 
adalah tema yang tidak pernah usang untuk dikaji dan didiskusikan. 
Ribuan tahun lalu sejarah telah mencatat lahir dan bergantinya para 
pemimpin dunia. Sejarah telah memberikan pelajaran berharga pada 
kita bahwa hanya pemimpin berkarakterlah yang akan terus dike-
nang dan menjadi teladan bagi umat manusia.

Prinsip kepemimpinan untuk mengembalikan kedaulatan 
rakyat. Tugas penting pemimpin adalah melakukan perubahan. 
Maka untuk dapat melakukan perubahan, mensyaratkan bahwa 
pemimpin harus memiliki wawasan.

Wawasan diperlukan untuk mengembangkan kreatifitas yang 
akan dibutuhkan untuk menyelenggarakan perubahan. Hal itu mer-

upakan daya (power) dan kekuatan untuk melakukan perubahan.
Memang bukan hanya soal wawasan, melainkan juga pan-

dangan bahwa tugas yang diemban merupakan amanah untuk be-
ramal. Pemimpin bukan untuk meraih kekuasaan melainkan untuk 
mengembangkan relasi kemanusiaan yang penuh kasih sayang dan 
saling menghargai. Dengan begitu, pemimpin akan selalu berusaha 
memberikan rahmat bagi sekalian rakyatnya.

Seorang tokoh pejuang, pemimpin dan pendiri Masyumi. Seka-
ligus mantan Perdana Menteri Era Presiden Soekarno. Selain itu 
juga pernah menjadi Presiden Liga Muslim Dunia. Beliau adalah  
Mohammad Natsir. Teringat kata-katanya yang tersirat dan penuh 
makna nasehat. Bahwa pesan itu sangat berarti bagi pemimpin, bah-
kan calon pemimpin dari berbagai aspek kehidupan yang  tertulis. 

“Saudara baru berada di tengah arus, tetapi sudah berasa 
sampai di tepi pantai. Dan lantaran itu tangan saudara berhenti 
berkayuh, arus yang deras akan membawa saudara hanyut kem-
bali, walaupun saudara menggerutu dan mencari kesalahan di 
luar saudara. Arus akan membawa saudara hanyut, kepada suatu 
tempat yang tidak saudara ingini... Untuk ini perlu saudara ber-
dayung. Untuk ini saudara harus berani mencucurkan keringat. 
Untuk ini saudara harus berani menghadapi lapangan perjuangan 
yang terbentang di hadapan saudara, yang masih terbengkelai... 
Perjuangan ini hanya dapat dilakukan dengan enthousiasme yang 
berkobar-kobar dan dengan keberanian meniadakan diri serta ke-
mampuan untuk merintiskan jalan dengan cara yang berencana.”

Dengan demikian, dalam pemilihan calon pemimpin baik ter-
jadi di negara, daerah, maupun di suatu institusi. Selayaknya dija-
dikan cermin demokrasi yang baik dan sehat. Terlebih kita sebagai 
negara demokrasi terbesar di dunia. 

Bagi para calon pemimpin dan pemegang kekuasaan terting-
gi. Bukan saatnya pesta demokrasi menjadi ajang permainan. Ber-
modalkan para janji-jani manis untuk diobral murah dari pasar 
kaget mengatasnamakan pesta rakyat. Berlaku untuk semua aspek 
implementasi kehidupan manusia sebagai makhluk sosial.

Pada dasarnya, Seorang Pemimpin bukan hanya sekedar 
menyuruh tetapi mengajak. Bukan hanya memberi arahan tetapi 
melakukan tindakan. Bukan hanya memberi janji tetapi bukti. Bu-
kan hanya melihat tetapi merasakan. Bukan hanya berani tetapi siap 
menghadapi resiko dan rintangan. Bukan hanya memberi senyuman 
manis tetapi mencintai dan menyayangi. Bukan hanya mengerti 
tetapi memahami. Bukan hanya mengajar tetapi mendidik. Bukan 
hanya memberi contoh tetapi menjadikan contoh. Bukan hanya  
memberi saran tetapi ikut menyelesaikan masalah. Bukan hanya ge-
lisah tetapi khawatir akan masa depannya 

Setiap manusia adalah pemimpin dimana mereka diberi-
kan tanggung jawab atas apa yang dilakukan. Mengemban suatu 
amanah demi menjaga nama baik bangsa dan negara. Rasa lelah itu 
merupakan hal biasa. Sesuatu yang luar biasa adalah bagaimana ke-
tika seorang  pemimpin bisa melaksanakan amanahnya dengan baik 
dan sukses. Bisa menjadikan keterbatasannya sebagai motivasi dan 
inspirasi untuk orang lain. Bisa menghadirkan cinta setiap waktu, 
sehingga orang lain pun ikut memberikan cinta pada dirinya dan 
tanggung jawabnya. Pemimpin itu harus seperti lilin berani men-
erangi walaupun dirinya harus meleleh.

Segala kehornatan pada kalian yang masih dapat melihat den-
gan baik dan normal. Setidaknya kalian dapat membaca tulisan ini 
secara saksama.
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