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Assalamualaikum Wr. Wb. 

lhamdulillah Puji Syukur kehadirat 

Allah SWT atas rahmat dan karunia-

Nya, akhirnya penyusunan media 

informasi STIE AMM Mataram yang 

terangkum dalam buletin edisi kedua ini telah 

diselesaikan dengan baik. Kami berharap agar 

kedepannya buletin ini dapat terus diterbitkan 

secara berkelanjutan baik dalam bentuk fisik 

maupun bentuk digital dalam format e-

bulletin. 

Hal ini dipandang perlu mengingat informasi 

dan kegiatan akademis yang terpublikasi akan 

dapat menambah kepercayaan para 

stakeholders terhadap citra lembaga. Selain 

itu pemanfaatan teknologi melalui e-bulletin 

adalah sebagai salah satu upaya peningkatan 

mutu dalam menghadapi era digital informasi 

yang kian dinamis.  

Divisi kehumasan sebagai ujung tombak pusat 

informasi dan publikasi lembaga STIE AMM 

Mataram dipandang perlu untuk secara 

konsisten menyajikan informasi yang 

mendukung peran lembaga sebagai pusat 

pendidikan di masyarakat. Oleh karenanya, 

untuk memenuhi penyampaian informasi 

tersebut, maka sangat dibutuhkan kerjasama 

dan koordinasi yang baik dari semua pihak.  

Selain itu, keberadaan buletin ini juga 

diharapkan dapat memacu para dosen untuk 

lebih meningkatkan kompetensi serta 

perannya dalam menjalankan fungsi Tri 

Dharma Perguruan Tinggi.  

Demikian, Kami mengucapkan terima kasih 

kepada redaksi dan seluruh unsur pihak yang 

telah memberikan kontribusinya baik 

sumbang saran maupun pemikiran yang 

membangun. Semoga dengan terbitnya 

buletin ini, semakin memajukan STIE AMM 

Mataram melalui informasi yang inspiratif dan 

akademis. 

Wassalamualaikum Wr. Wb. 

      

Ketua STIE AMM Mataram, 

Dr. H. Umar Said, SH., MM. 

 

A 

Kata Pengantar 
Ketua STIE AMM Mataram 
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VISI, MISI DAN TUJUAN 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM (STIE AMM) Mataram 

 

 Visi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM (STIE AMM) Mataram adalah: 

Mewujudkan Sekolah Tinggi yang Unggul serta lulusan yang berdaya saing dan berjiwa mandiri. 

 

 Misi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM (STIE AMM) Mataram adalah: 

 

(1) Menciptakan lingkungan pendidikan yang harmonis dan kondusif. 

(2) Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan vokasi yang berkualitas dan 

berorientasi pada kebutuhan dunia/ pasar kerja. 

(3) Menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan mampu 

berwirausaha. 

 

 Tujuan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM (STIE AMM) Mataram adalah menyiapkan peserta 

didik yang: 

 

(1) Memiliki iman dan taqwa serta berakhlak mulia dalam mengamalkan ilmu pengetahuan 

teknologi dan keterampilan. 

(2) Memiliki kemampuan akademik dan profesional serta mampu mengaplikasikan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki untuk memajukan masyarakat dan dunia kerja. 

(3) Memiliki kemampuan berbahasa asing, komputer serta mampu berwirausaha. 
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Assalamualaikum, Wr. Wb. 

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan 

kepada Allah SWT atas segala anugerah 

nikmat yang masih diberikan oleh-Nya kepada 

kami. Nikmat yang sejatinya tidak dapat kami 

hitung dan disebutkan satu persatu karena 

kemaha-luasan karunia yang diberikan kepada 

diri kami yang fana ini. Subhanallah. 

Mengawali tahun baru 2017, buletin 

DINAMMIS Volume ke-2 ini kami terbitkan  

sebagai rangkuman berita kegiatan lembaga 

di empat bulan pertama. Hal ini juga 

merupakan bagian dari rencana kerja 

kehumasan sebagai pelopor perubahan 

sistem informasi kepada publik. Adapun 

konten di dalam buletin ini telah melalui 

beberapa tahapan seleksi artikel dan berita 

yang berkesinambungan.  

Buletin kali ini juga merupakan wujud 

konsistensi pemikiran dan kinerja kami yang 

hingga saat ini masih diberikan kepercayaan 

untuk menjabat sebagai Kabag. Humas, untuk 

selalu memberikan informasi teraktual 

melalui referensi dan sumber informasi 

akademis, serta berupaya membangun citra 

positif kepada khalayak publik mengenai 

peran penting STIE AMM Mataram sebagai 

lembaga pendidikan tinggi yang selalu 

memberdayakan intelektualitas masyarakat. 

Akhirnya, dari sekian isu yang diangkat 

melalui beberapa artikel menarik, dan 

rangkaian berita kegiatan lembaga baik yang 

bersifat akademik maupun non akademik, 

maka tibalah saatnya edisi kedua buletin STIE 

AMM Mataram ini kami terbitkan.  

Kami menyadari akan banyaknya kekurangan 

yang masih harus diperbaiki dalam buletin 

edisi kali ini. Baik dari kualitas cetak, layout 

design, hingga distribusi yang sekiranya belum 

merata. Berangkat dari kekurangan tersebut, 

kami tentu mengharapkan masukan dan 

dukungan dari berbagai pihak terkait dalam 

penerbitan edisi-edisi berikutnya demi 

kesempurnaan buletin ini. 

Sesuai tagline judul buletin: DINAMMIS (Dunia 

Informasi STIE AMM Informatif dan 

Akademis), maka kami berharap semoga 

dengan hadirnya buletin ini secara rutin dapat 

menambah khazanah informasi dan 

pengetahuan serta memberikan inspirasi bagi 

para akademisi dan segenap keluarga besar 

STIE AMM Mataram, dan juga para 

stakeholders lainnya yang diharapkan dapat 

menjaga dan menjadikan bangga nama besar 

kampus kita tercinta, STIE AMM Mataram.   

Wassalamualaikum, Wr. Wb. 

Kabag. Humas STIE AMM Mataram, 
Ahmad Bairizki, SE., MM. 
 

Sambutan Kabag. Humas  
STIE AMM Mataram 

(Pemimpin Redaksi Buletin) 
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Sekretariat Redaksi: 

Jl. Pendidikan No.1 

Mataram, NTB. 83125 

 

Ph: (0370) 632 051 

Fx: (0370) 634 065 

Web: www.stieamm.ac.id 

E-Mail: info@stieamm.ac.id 
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Meninjau Satu Sisi Kebijakan Ekonomi NTB 
(Oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MM. – Ketua STIE AMM Mataram) 

 

uatu kebijakan di bidang ekonomi yang 

diterapkan akan memiliki dampak pada 

suatu masa tertentu sehingga tidak 

dapat terlihat pada satu atau dua tahun saja, 

tetapi biasanya hal tersebut akan terlihat 

pada satu kurun waktu kepemimpinan 

seseorang. Untuk itu kebijakan yang 

diletakkan oleh Gubernur TGB merupakan 

langkah awal perubahan di bidang ekonomi, 

utamanya pada dunia perbankan (keuangan).  

Papan nama IAIE - STIE AMM Mataram. 

Peran ekonomi syariah telah didengungkan 

melalui pelantikan Komisariat Ekonomi 

Syariah pada beberapa perguruan tinggi di 

berbagai daerah.  

Seperti halnya di kampus STIE AMM Mataram 

melalui SK Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Ahli 

Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) No. 

027/SK/DPP-IAEI/XI/2016, telah terpancang 

plang Komisarian Ekonomi STIE AMM 

Mataram yang memberikan tanda bahwa 

telah terbentuk komisariat secara legal di 

kampus ini.  

Sebagai organisasi para akademisi dan 

praktisi, IAEI bertujuan untuk membangun 

jaringan dan kerjasama dalam 

mengembangkan ekonomi Islam, 

baik nasional maupun 

internasional melalui pengkajian, 

pengembangan, pendidikan dan 

sosialisasi ekonomi Islam. 

Kami sangat yakin akan 

kehidupan masyarakat NTB yang 

agamis, sehingga kehidupan 

masyarakatnya tidak akan 

sempurna bila hanya 

melaksanakan bidang agama 

yang wajib seperti sholat, zakat 

dan puasa saja sedangkan perihal 

muamalahnya tidak mencerminkan nilai Islam. 

Bagi kami kebijakan ini merupakan suatu hal 

yang sangat membanggakan, karena ibadah 

maupun muamalah menjadi sejalan dan saling 

bersinergi. Sebab apa artinya kewajiban sholat 

lima waktu tetapi hubungan dengan sesama 

umat manusianya melalui usaha keuangan 

S 

Artikel Menarik 
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tidak jelas. Hal ini menyebabkan 

kesejahteraan umat tidak kunjung datang. 

Kita menyadari bahwa nilai-nilai baru yang 

telah tertanam pada masyarakat Islam akan 

menggeser hal-hal yang bersifat konvensional. 

Pergeseran tersebut utamanya di bidang 

ekonomi. Hal yang diharapkan melalui 

komponen yang membentuk ekonomi adalah 

seperti rumah tangga, teknologi, produksi dan 

endowment. Sistem ekonomi dikatakan 

efisien jika sistem tersebut menghasilkan 

kesejahteraan. 

Diharapkan kebijakan yang diambil ditujukan 

bagi kemaslahatan masyarakat dan hal ini 

dapat diukur dengan melihat kesejahteraan 

yang dicapai oleh anggota masyarakat 

individu atau rumah tangga. Kalau kita 

cermati dengan sungguh-sungguh, 

sebenarnya kesejahtraan ini juga ditentukan 

oleh banyak hal dimana alatnya ada pada 

pribadi kita masing-masing, seperti rasa saling 

mencintai, dan berperilaku mulia yang 

didasari atas nilai agama atau spiritual 

sehingga dengannya diharapkan akan 

terwujud rasa keadilan.  

Kita ketahui bahwa dalam ajaran Islam di 

bidang ekonomi (ekonomi Islam) dijelaskan 

bahwa semua sumber daya harus 

dimanfaatkan secara efisien dan 

dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. 

Dengan demikian pada satu sisi akan tercapai 

keseimbangan umum produksi dan di sisi lain 

dapat terjadi pergeseran alokasi komoditi 

secara optimal kepada masyarakat. 

Dengan adanya kebijakan ekonomi Syariah ini 

maka kita akan menemukan kembali sistem 

bisnis yang sesuai dengan ketentuan Islam 

yang telah kobarkan masa lalu. Dalam strategi 

pengembalian sistem syariah yang telah 

berlaku, kita akan melihat pula gerakan 

ekonomi padat modal nantinya akan terganti 

dengan rangsangan ekonomi melalui strategi 

hukum fiqih untuk melaksanakan gerakan 

ekonomi syariah. Hal seperti ini tentu 

menjadikan kegiatan bisnis mempunyai kaitan 

erat antara bagian dari pelaku bisnis dengan 

pemerintah setempat. Sehingga harapan akan 

dapat diperoleh dengan berkurangnya 

ketergantungan dari pihak pemodal. 

Kami hanya melihat dari satu sisi yaitu 

perkembangan ekonomi syariah merupakan 

suatu kebijakan. Kebijakan lainnya yang telah 

digulirkan tentu merupakan suatu standar 

bagi penerus atau pengganti TGB, sebab kalau 

kebijakan ini tidak berlanjut, maka sistem 

konvensional yang kita hindari akan berlaku 

lagi di NTB dan tentu masyarakat NTB akan 

kecewa dengan kebijakan tersebut. 

Dari pemberitaan di media umum beberapa 

waktu yang lalu, kita telah membaca bahwa 

terdapat peminat yang cukup banyak untuk 

melanjutkan karir TGB. Hal ini merupakan 

keadaan yang menggembirakan karena 

banyaknya anggota masyarakat NTB merasa 

mampu untuk itu. Kami melihat standar yang 

akan diletakkan TGB cukup tinggi dan harus 

mampu dilampaui oleh para penerusnya. 

Sebab kalau tidak maka akan menyebabkan 

para penerus beranjak dari tolak ukur yang 

sudah ada. Selain itu ditinjau dari segi-segi 

pembangunan lainnya, tentu juga merupakan 

standar bagi penerus seperti dari segi 

keamanan tentang panjang daratan Lombok 

ke Pulau Sumbawa, kebudayaan yang 

beraneka ragam serta adat yang berbeda, 

kemiskinan yang belum tuntas, dan lain 

sebagainya. 

Mari kita berprinsip bahwa semakin banyak 

peminat, maka akan semakin baik ikhtiar yang 

dilakukan untuk mencapai kesejahteraan 

umat melalui peran ekonomi syariah. (Humas) 
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Analisis Pembobolan Bank dalam Aneka Perspektif 

(Legal Act berujung Amoral) 
Oleh: Baehaki Syakbani, SH., MH., 

(Penasehat Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Komisariat STIE AMM Mataram) 

 

unia perbankan Indonesia kembali 
dikejutkan dengan berita yang tidak 
sedap melalui ragam media masa. 

Kasus pembobolan bank yang dilakukan Harry 
Suganda, direktur sekaligus pemilik PT. Rockit 
Aldeway. Suatu perusahaan produsen Batu 
Split yang membobol dana dari tujuh bank 
senilai Rp. 863 Milyar, bermodus penarikan 
Kredit Modal Kerja (KMK) berbekal dokumen 
Purchase Order (PO) Fiktif.  

Direktur Tindak 
Pidana 

Ekonomi 
Khusus 

(Tipideksus) 
Brigjen Pol. 
Agung Setya 

mensinyalir 
adanya modus 
baru dalam 

pembobolan 
Bank PT. Rockit 
Aldeway. 

Baehaki Syakbani, SH., MH. 

 

Bareskrim juga menangkap seorang oknum 
bankir berinisial "D" karena ikut memuluskan 
aksi kejahatan Harry. Dari aksinya, oknum D 
memperoleh imbalan Rp 700 juta dari Harry. 

Setelah memperoleh kredit sekitar tahun 
2015, di tengah perjalanan Rockit dan Harry 
mengajukan permohonan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara 
sukarela bernomor 106/PKPU/2015/PN 
JKT.PST pada tanggal 28 Desember 2015. 

Sehari kemudian, sidang pertama PKPU 
langsung digelar dan majelis hakim langsung 
memutus dengan mengabulkan permohonan 
PKPU Rockit dan Harry. Majelis hakim pun 
lantas menetapkan keduanya dalam keadaan 
PKPU sementara, selama 45 hari. Di tengah 

perjalanan, muncul kreditur baru Rockit 
bernama Trilium Global Pte Ltd yang mengaku 
memiliki tagihan senilai Rp 1,02 triliun.  

Hingga akhirnya akta perdamaian tidak 
disepakati dan voting para kreditur akhirnya 
memutuskan Rockit dipaksa menutup 
perusahaannya alias pailit pada 9 Februari 
2016. Profil Trilium Global yang masih 
menjadi misteri, memiliki andil besar dalam 
kelancaran pailit Rockit. 

Tentu kejadian ini menjadi keprihatinan kita 
semua, karena kejadian ini juga menimpa 
beberapa bank pelat merah, mengapa? Jika 
kita kaji dari perspektif hukum ekonomi ada 
beberapa faktor yang patut menjadi perhatian 
agar hal  seperti ini tidak terulang kembali. 

Pertama, Sesuai amanat Undang-Undang 
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 
Keuangan (OJK), terhitung sejak 31 Desember 
2013, pengaturan dan pengawasan bank 
dilakukan OJK, dengan tujuan agar seluruh 
kegiatan di sektor jasa keuangan 
terselenggara secara teratur, adil, transparan 
dan akuntabel. Dalam hal pengawasan, tugas 
dan wewenang OJK terkait dengan kasus ini 
diantaranya adalah; mengawasi sistem 
informasi debitur serta prinsip mengenal 
nasabah serta anti pencucian uang. Penulis 
merasa fungsi ini perlu diperkuat tidak hanya 
oleh OJK namun dengan support berbagai 
pihak seperti pemutakhiran data nasabah 
perbankan dan percepatan pelaksanaan 
program e-ktp yang mutakhir oleh 
pemerintah. 

Kedua, pengendalian intern perkreditan 
dalam perbankan itu sendiri, untuk menjaga 
kerdit yang diberikan tetap lancar, produktif 
dan tidak macet. Maka harus ada sistem 
pengendalian intern yang baik dalam arti ada 
pemisahan fungsi antara pejabat yang 
menyetujui kredit, yang melakukan 

D 
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pembayaran kepada debitur, penagihan, 
analisis, administrasi kredit dan taksasi 
agunan dan harus ada kebijakan perkreditan 
tertulis yang telah disetujui oleh direksi. Serta 
harus ada aparat yang kompeten yang akan 
memproses kredit, pengelola kredit di bank 
harus mempunyai pengetahuan yang cukup 
serta keterampilan yang memadai untuk 
menagani permasalahan kredit. Yang terakhir, 
harus ada fungsi review terhadap kredit yang 
telah diberikan dan pihak manajemen harus 
selalu memantau pelaksanaan review 
tersebut. 

Ketiga, Dengan ikut terlibatnya seorang bankir 
dalam kasus ini, membuktikan bahwa masih 
rapuhnya mental sebagian oknum  pegawai 
perbankan karena mudah tergoda untuk 
mendapatkan bagi hasil dari tindak kejahatan, 
ini merupakan kerugian immaterial yang 
dapat berpengaruh  baik secara Langsung 
maupun tidak langsung terhadap  nama baik 
dan reputasi suatu bank. Dampak yang lebih 
luas akan menimbulkan krisis kepercayaan 
masyarakat terhadap lembaga perbankan 
tersebut. Sehingga perbankan perlu 
melakukan langkah-langkah pencegahan, 
seperti membangun mentalitas pegawai 
melalui pembinaan kerohanian keagamaan di 
lingkungan kerja agar mentalitas para 
karyawan tidak mudah tergiur oleh aneka 
godaan deras dan selalu ingat kepada Tuhan 
selaku Waskat. Sebagai bekal bersikap, ber 
perilaku agung, tentu lebih mulia jika kita 
sebagai warga, terlebih sebagai aparat negara 
pada institusi apapun yang telah disumpah 
untuk senantiasa amanah secara konsisten 
dan konsekuen menghayati dan mengaplikasi 
norma-norma religius, sekiligus dijadikan 
pakem kehidupan. Di antaranya 1. Hendaklah 
yang dipercaya itu menunaikan amanahnya… 
(QS.Al Baqarah:293). 2. Setiap kamu adalah 
pemimpin dan akan dimintai pertanggungh 
jawaban atas kepemimpinannya… (HR.Buhari 
Muslim). 3. Hr. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, 
yang maksudnya: “Janganlah salah seorang 
diantara kamu mengambil tongkat 
saudaranya baik main-main maupun serius…” 
Serta tentulah dengan mengoptimalkan tugas 
dan fungsi dari kontrol internal sehingga 
dapat meminimalkan terjadinya fraud 
(kecurangan) yang berasal dari internal 

perbankan. Optimalisasi dari kontrol internal 
dapat dipakai pula sebagai early warning 
system agar tidak terulang kembali kasus yang 
sama pada masa mendatang. 

Keempat, menerapkan Know Your Customer 
Principle (prinsip mengenal nasabah). Prinsip 
ini penting agar terhindarkan dari tindak 
kejahatan perbankan seperti pencucian uang 
(money laundering), pemalsuan 
dokumen. Serta penerapan prinsip 5 C yang 
sudah dihapal kalangan perbankan, yaitu 
(Character, Capacity, Capital, Collateral, 
Condition) dalam mengevaluasi calon nasabah 

Kelima, Pemerintah melalui Kemenrtrian 
BUMN melakukan konsolidasi internal bagi 
bank BUMN yang terkena kasus ini dengan 
melakukan perbaikan-perbaikan dan evaluasi 
secara menyeluruh dengan tujuan agar kasus 
yang mencederai reputasi perbankan 
Indonesia ini tidak terulang kembali. 

Keenam, penegakan hukum dengan 
memberikan hukuman yang setimpal kepada 
pelaku untuk memberikan efek jera. Karena 
tindakan yang telah mereka lakukan telah 
mencoreng reputasi serta nama baik 
perbankan nasional sebagai sdalah satu tulang 
punggung perekonomian. 

Secara nyata Modus baru yang dilakukan PT. 
Rockit Aldeway ini terbilang efektif dalam 
menggasak dana Bank, Regulasi dan aturan-
aturan yang selama ini kita anggap dapat 
melindungi perbankan dari praktek-praktek 
culas ternyata masih bisa kecolongan.  Karena 
disamping adanya temuan PO fiktif,  tersangka 
juga memanfaatkan semua proses dan celah 
hukum dalam melancarkan aksinya yang 
diawali dengan proses PKPU sampai 
dinyatakan “pailit”. Walaupun terlihat legal, 
tapi cara/modus seperti itu dapat 
dikategorikan sebagai “tindakan amoral”.   

Selaras dengan adagium Fiat Justisia Ruat 
Coelum (keadilan harus ditegakkan meskipun 
langit runtuh) dan sejalan dengan 
perkembangan penyidikian yang  saat ini akan 
memeriksa 43 orang saksi, penulis amat 
berharap pihak kepolisian dapat mengungkap 
kasus ini dengan cepat dan tuntas, demi 
kepastian hukum. (Humas) 
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Berburu “Trending Topic” Kerjasama Internasional 

Perguruan Tinggi di NTB 
Oleh: Ahmad Bairizki, SE., MM. (Kabag. Humas & Dosen STIE AMM Mataram) 

 

araknya kerjasama yang dilakukan 

oleh beberapa perguruan tinggi di 

Provinsi NTB, menjadi suatu 

perhatian yang cukup menarik bagi 

perkembangan dunia pendidikan saat ini. 

Sebagaimana berita yang telah dilansir 

melalui berbagai liputan media dalam kurun 

waktu belakangan ini, beberapa perguruan 

tinggi di kota Mataram dan di pulau Sumbawa 

seakan tengah berlomba memburu “trending 

topic” akan profesionalisme pendidikan yang 

mereka terapkan di lembaganya. 

Hal ini disebabkan telah bergulirnya era 

globalisasi yang membuat kita harus mampu 

bertahan  di tengah persaingan yang semakin 

kompetitif. Untuk memajukan nilai-nilai sosial, 

ekonomi, dan teknologi yang kesemuanya 

berpondasi teguh kepada tiang pendidikan. 

Intinya nasib kita dimasa yang akan datang 

ditentukan dari apa yang kita kerjakan pada 

saat ini, termasuk halnya di bidang 

pendidikan.  

Dari sekian usaha untuk memajukan bidang 

pendidikan, salah satunya dengan melakukan 

kerjasama internasional. Hal ini dilakukan 

dengan harapan agar terjadinya perubahan 

pola pikir yang bersifat ilmiah dan edukatif 

secara terbuka ke arah pembaruan. 

Berdasarkan informasi yang diliput pada 

beberapa harian surat kabar di NTB akhir-

akhir ini, diketahui terdapat kerjasama yang 

diwacanakan oleh salah satu perguruan tinggi 

Islam swasta di kota Mataram mengenai 

pelaksanaan PPL Internasionalnya, ada juga 

beberapa perguruan tinggi lain yang masih 

mencoba “peruntungan” menjajakan 

kerjasama peningkatan kompetensi 

mahasiswanya melalui program pertukaran 

pelajar, hingga politeknik yang dikabarkan 

sudah memiliki nota kesepahaman dengan 

beberapa negara Asia lainnya.  

Sebenarnya apa makna, manfaat dan tujuan 

dari kerjasama internasional yang kini seolah 

menjadi tren di beberapa perguruan tinggi 

provinsi ini? Apakah murni sebagai upaya 

peningkatan mutu pendidikan? Upaya 

pemeringkatan akreditasi? Upaya 

meningkatkan kompetensi mahasiswa? Atau 

mungkin hanya sebagai pencitraan semu 

lembaganya saja agar lebih terkenal di mata 

publik? 

Sebelum menjawab hal tersebut marilah kita 

tinjau kembali daftar pemeringkatan 

perguruan tinggi swasta di kota Mataram. 

Mengapa kita perlu terlebih dahulu 

memperhatikan pemeringkatan tersebut? 

Mataram sebagai Ibu kota Provinsi NTB, dinilai 

dapat mewakili prestasi perguruan tinggi 

lainnya yang berada di Provinsi NTB. 

M 
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Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh 

Kemenristekdikti pada tanggal 3 Februari 

2016 yang lalu, diketahui bahwa dari 3.320 

perguruan tinggi terdaftar, sebanyak 21 PTS 

wilayah kota Mataram menempati sebaran 

peringkat yang masih rendah di skala nasional, 

mulai peringkat ke 423 hingga peringkat ke 

2.946. 

Adapun pemeringkatan tersebut 

diklasifikasikan atas beberapa indikator yang 

meliputi penilaian kualitas SDM, kualitas 

manajemen, kualitas kegiatan mahasiswa, 

kualitas penelitian dan publikasi. Sehingga 

dengannya kita dapat menilai aspek kualitas 

profesionalisme pendidikan yang berada di 

lembaga perguruan tinggi di Provinsi NTB 

berdasarkan indikator yang telah disebutkan. 

Kondisi lembaga perguruan tinggi saat ini 

sekiranya dapat menjadi cerminan bila kita 

ingin mengetahui tingkat kemajuan 

pendidikan tingginya. Kita tidak dapat 

menutup mata apabila pembenahan paling 

mendasar yang harus dilakukan adalah 

dimulai dari pembenahan kualitas SDM-nya. 

Siapa saja subjek yang menjadi SDM tersebut? 

Tentu saja para anggota yang berada di dalam 

organisasi kelembagaan perguruan tingginya. 

Mulai dari mahasiswa, para karyawan, dosen 

hingga unsur pimpinan yang terkait tidak 

luput dari peran dan tanggung jawab 

terhadap roda pendidikan di lembaganya. 

Pembenahan tersebut meliputi aspek kualitas 

kompetensi. Etika dan karakter kerap 

dilupakan, padahal etika dan karakter menjadi 

akar dalam pembentukan tunas kompetensi 

individu. 

Revolusi mental yang digalakkan oleh 

pemimpin negara kita sejatinya harus 

diterapkan disetiap lini aspek kehidupan. 

Bukan hanya sebagai slogan yang gandrung di 

teriakan namun kosong dalam tindakannya. 

Disini peran penting lembaga perguruan tinggi 

dituntut untuk dapat memberikan pendidikan 

dasar pembinaan nilai-nilai karakter 

berdasarkan arahan Menristekdikti.  

Untuk mendapatkan kualitas SDM di semua 

unsur, sejatinya lembaga tidak dapat 

menuntut setiap orang untuk tunduk dan 

patuh terhadap aturan bila para role model 

tidak serta merta memberikan andil yang baik 

sebagai panutan. Contohnya, terdapat 

mahasiswa yang tidak berpakaian rapih 

(terlihat berantakan), terlambat hadir di kelas, 

serta tindakan lainnya yang dianggap tidak 

sesuai dengan aturan yang ditetapkan.  

Mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah dalam 

hal ini para unsur tenaga pendidik telah 

memberikan contoh yang baik dengan 

berpenampilan rapih serta menunjukkan 

kualitasnya sebagai pengajar profesional yang 

bersertifikasi? Apakah kedisiplinannya juga 

diikuti dengan presensi pertemuan sesuai 

jadwal yang telah disepakati?  

Seakan grooming tidak dinilai penting, lihatlah 

penampilan para pengajar profesional (dosen) 

di beberapa Perguran Tinggi yang telah maju 

dan go international baik di dalam dan di luar 

negeri. Setidaknya bagi dosen pria, ada dasi 

yang mereka kenakan ataupun pakaian lain 

yang menunjang etika profesionalismenya. 

Dalam hal kedisipilinan, mereka menyadari 

adanya reward dan punishment untuk setiap 

tindakan yang mereka lakukan. Inilah yang 

menjadikan suatu budaya organisasi dapat 

diterapkan dan dilaksanakan oleh semua 

elemen anggota lembaga.  

Untuk meningkatkan kualitas SDM tentu 

harus dimulai dari komitmen setiap 

individunya terlebih dahulu untuk mau diubah 

dan mau berubah, mau diatur dan mau 

teratur. Setelah itu semua dapat dilakukan 

dan berjalan dengan baik, barulah kita bisa 

berbicara mengenai kompetensi (daya saing). 

Kemauan memiliki kompetensi internasional 

dapat diberdayakan dengan pengayaan 
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berbagai program kegiatan pendidikan yang 

ada. Contoh kompetensi yang paling 

sederhana adalah program pendidikan bahasa 

Inggris.  

Pulau Lombok yang menjadi destinasi 

pariwisata internasional seharusnya sudah 

memiliki bekal mumpuni untuk para kalangan 

akademisi dapat fasih dan mahir 

berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris. 

Hal ini sejatinya dapat dimanfaatkan dan 

menjadi satu peluang kemudahan dalam 

meraih kepercayaan mitra perguruan tinggi 

luar negeri. Namun dalam keseharian yang 

terjadi, masih banyak para akademisi baik 

dosen dan mahasiswa yang gagap untuk 

berkomunikasi dengan menggunakan bahasa 

internasional tersebut. 

Keinginan untuk memiliki jalinan kerjasama 

internasional dibidang pendidikan nampaknya 

hanya menjadi mimpi di siang bolong bila para 

akademisi masih tersendat pada masalah 

bahasa. Apakah mahasiswa sudah memiliki 

kemampuan berbahasa Inggris dengan baik? 

Bagaimana bila yang dipertanyakan adalah 

dosennya? Apakah para dosen yang dikatakan 

sudah memiliki sertifikasi tenaga 

kependidikan sudah mampu menggunakan 

bahasa internasional tersebut? 

Kerjasama internasional yang baik sejatinya 

juga melibatkan unsur dosen dan pimpinan.  

Para delegasi harus mampu membawakan 

dan merepresentasikan keunggulan 

lembaganya dan menjadikannya layak untuk 

sharing inovasi kepada mitranya. Tentunya 

sebagai mitra internasional, nantinya 

merekapun akan bertanya, benefit apa yang 

akan mereka dapatkan melalui kerjasama 

tersebut. Bila kerjasamanya adalah 

pertukaran pelajar, manfaat atau hal apakah 

yang dapat mahasiswa mereka pelajari 

dengan belajar di perguruan tinggi di NTB? 

Apakah mitra kerjasama mendapatkan 

fasilitas dan sistem pembelajaran yang telah 

memadai sesuai dengan standar yang mereka 

harapkan? 

Bisa kita bayangkan, bila saja wacana 

pertukaran pelajar yang kian digembar-

gemborkan oleh masing-masing perguruan 

tinggi tersebut benar-benar serius diterapkan. 

Artinya akan datang para mahasiswa dari 

negara asing untuk belajar di Perguran Tinggi 

yang ada di NTB. Bahasa apa yang akan 

mereka gunakan nanti kalau bukan bahasa 

Inggris? Sudah siapkah para dosen tersebut? 

Bagaimana dengan kemampuan 

mahasiswanya? Apakah program pendidikan 

bahasa Inggris yang sudah dirancang 

sedemikian rupa oleh masing-masing 

perguruan tinggi telah memiliki kualitas 

output yang mumpuni? 

Rasanya masih banyak pekerjaan rumah yang 

harus dibenahi terlebih dahulu untuk benar-

benar mempersiapkan kompetensi dasar yang 

harus dimiliki. Pada tulisan kami terdahulu 

mengenai kebijakan impor guru besar asing 

sebagai upaya menjadikan perguruan tinggi 

Indonesia berkelas dunia, mengutip 

Menristekdikti yang menyadari bahwa 

terdapat dua permasalahan utama yang kita 

hadapi di perguruan tinggi (akreditasi B dan C) 

saat ini, yaitu permasalahan dosen dan 

permasalahan infrastruktur (fasilitas) di 

lembaga perguruan tingginya. Artinya hal ini 

sudah sangat relevan bila dikaitkan dengan 

aspek kualitas internal pada PTS yang berada 

di Provinsi NTB. 

Relevansi tersebut berkaitan dengan kualitas 

manajemen yang ada di lembaga perguruan 

tingginya. Mulai dari keteraturan dan 

ketertiban administrasi, hingga pemanfaatan 

teknologi terbarukan dalam setiap aspek 

kegiatannya. Oleh karenanya regulasi dan 

sistem yang bersifat konservatif kini sudah 

dinilai usang dan harus segera ditinggalkan. 

Penggunaan e-library, metode pembelajaran 

tertentu yang diterapkan dengan sistem e-
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learning, kegiatan administrasi berbasis e-

transaction, dan beragam pemanfaatan 

sistem perangkat media elektronik lainnya 

yang diterapkan. Tidak ada alasan untuk tidak 

mengikuti sistem teknologi terbarukan bila 

lembaga pendidikan tinggi tersebut ingin 

menjadi perguruan tinggi yang berdaya saing 

dengan salah satu caranya melakukan 

kerjasama internasional. 

Dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan 

Tinggi sebagaimana yang telah diatur dalam 

Permen tahun 2014 No.49 tentang Standar 

Nasional Pendidikan Tinggi, disebutkan bahwa 

selain kegiatan pembelajaran terdapat juga 

kegiatan penelitian dan pengabdian. Di atas 

telah disebutkan bahwa salah satu indikator 

pemeringkatan adalah penelitian dan 

publikasi. Rasanya penelitian dan publikasi 

yang dilakukan oleh para dosen dan 

mahasiswa perguruan tinggi di Provinsi NTB 

masih jarang yang menggunakan bahasa 

Inggris.  

Tentu saja hal ini harus menjadi perhatian 

serius bagi setiap lembaga yang berkeinginan 

kuat untuk go international. Artinya 

pemberdayaan SDM melalui peningkatan 

kualitas di setiap aspek harus segera dilakukan 

sedini mungkin. Tentu saja akan 

membutuhkan waktu beradaptasi dan biaya 

yang tidak sedikit dalam operasionalnya, 

namun hal ini merupakan sebuah investasi 

emas yang hasilnya dapat kita nikmati secara 

berkepanjangan di kemudian hari. 

Berlandaskan pemaparan yang telah 

diuraikan, akhirnya kita dapat menjawab 

pertanyaan inti di atas. Apakah makna, 

manfaat dan tujuan kerjasama internasional 

yang ingin dicapai? Bila sekedar peningkatan 

akreditasi dan pencitraan media, maka 

kemungkinan terbesarnya adalah perguruan 

tinggi tersebut akan tetap berjalan di tempat 

dengan menghabiskan anggaran keuangan 

lembaga.  

Namun bila kita benar berfokus pada upaya 

peningkatan kualitas dan kompetensi SDM 

melalui pembenahan mentalitas dan 

karakternya, maka nilai akreditasi, pencitraan 

dan nama baik perguruan tinggi akan datang 

dengan sendirinya. Hal ini dikarenakan 

terdapat bukti kerjasama melalui hasil 

pencapaian pembelajaran dan kualitas 

lembaga yang dapat dilihat langsung oleh 

publik. Dengannya, bukan tidak mungkin 

setelah kerjasama terjalin dengan baik dengan 

para mitra dari Perguruan tinggi luar negeri, 

maka juga dapat menjadikan Perguruan tinggi 

di NTB bersaing di kancah nasional dan diakui 

di mata Internasional.  

Sehingga untuk jangka panjangnya, kerjasama 

internasional memiliki nilai luhur untuk 

menjadikan NTB tidak hanya sekedar menjadi 

tujuan destinasi wisata saja, namun juga 

menjadi surga bagi para akademisi dunia 

untuk menimba ilmu. Semoga. 
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STIE AMM Mataram Gelar Workshop Perpajakan 

 

“Salah satu kewajiban yang 

harus ditunaikan oleh Wajib 

Pajak Orang Pribadi adalah 

melaporkan SPT Tahunan. 

Beberapa kelompok Wajib 

Pajak Orang Pribadi perlu 

mencermati kembali SPT yang 

akan dilaporkannya agar 

dapat terhindar dari berbagai 

sanksi perpajakan.”  

- Hersona Bangun - 

TIE AMM Mataram sebagai perguruan 

tinggi (PT) membekali mahasiswanya 

menjadi insan berkualitas. Kampus ini 

mencari terobosan jitu dalam memberikan 

pembekalan penyesuaian kapasitas alumni 

selaras dengan medan usaha dan kerja yang 

terus berkembang. “Kemampuan lulusan ini 

harus selaras dengan ilmu yang dimiliki,” ujar 

Kepala Kemahasiswaan, Shinta Eka Kartika, SE., 

M.Si., Akt., yang juga selaku ketua Panitia 

Workshop. 

Peseta workshop bukan hanya melibatkan 

mahasiswa dan dosen saja, melainkan juga dari 

kalangan umum yang merupakan perwakilan  

Antusiasme peserta yang mengikuti workshop 

perpajakan di aula STIE AMM Mataram. 

 

berbagai rumah sakit, utusan perusahaan, dan 

juga koperasi. Workshop cara mudah menyusun 

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tahunan 

Pajak Penghasilan (PPh) untuk wajib pajak 

pribadi dilaksanakan tanggal 23-24 Desember 

2016 di Aula Kampus STIE AMM Mataram. 

Adapun materi yang disajikan meliputi 

pengisian SPT 1770 S, 1770 SS dan 1770 Profesi, 

studi kasus, dan pembagian modul-modul 

terkait pajak. Shinta mengatakan, workshop ini 

dilaksanakan berawal dari adanya kewajiban 

wajib pajak pribadi untuk melaporkan SPT 

S 

Tajuk Utama STIE AMM 
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tahunan paling lambat pada tanggal 31 Maret 

2017  tersebut harus berjalan dengan lengkap, 

benar dan jelas. Sedangkan di sisi lain 

keberadaan konsultan pajak berizin resmi atau 

ahli perpajakan telah memiliki sertifikat Brevet 

untuk memberikan pencerahan aplikatif 

tentang pajak di daerah sangat terbatas. 

Hersona Bangun (Direktur Training Pusdiklat Pajak – 

TaxHouse MitraNata) memberikan materi 

perpajakan kepada para peserta. 

 

Selain menjalin kerjasama dengan Kanwil DJP 

Nusa Tenggara, STIE AMM Mataram juga telah 

bekerjasama dengan TaxHouse-MitraNata 

Yogyakarta bidang perpajakan. Shinta 

mengatakan, workshop ini berdasarkan 

perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani 

oleh Ketua STIE AMM Mataram, Dr. H. Umar 

Said, SH., MM., dan Direktur Tax House Mitra 

Nata yang akan dilaksanakan secara 

berkesinambungan dalam rangka meningkatkan 

pemahaman tentang     pajak bagi masyarakat, 

terutama bagi mahasiswa STIE AMM Mataram. 

“Kita harus memprogramkan teori dan  

praktikum perpajakan sebagaimana termuat 

dalam kurikulum yang berlaku pada program 

studi akuntansi, manajemen, serta keuangan 

dan perbankan,” imbuhnya. 

Sementara itu menurut Direktur Training 

Pusdiklat Pajak TaxHouse-MitraNata, Hersona 

Bangun, SH., SE., Ak.,BKP.,CA, wajib pajak harus 

menyajikan SPT-nya dengan 

lengkap, benar dan jelas. 

Kalangan profesional seperti 

dokter, notaris, akuntan, 

pengacara, arsitek, artis, dosen, 

dan pemilik berbagai usaha yang 

terlihat ramai seperti pengusaha 

restoran dan kos-kosan akan 

menjadi target dalam menggali 

potensi pajak. 

  “Agaknya kelompok ini harus 

mulai memikirkan untuk 

melaporkan seluruh 

penghasilannya dengan benar. 

Tidak sekedar penghasilan saja, 

kepemilikan harta dan hutang 

juga merupakan informasi yang harus disajikan 

dengan benar untuk menghindari risiko yang 

tidak diinginkan di kemudian hari.”  

Dalam workshop perpajakan ini Hersona 

Bangun menyampaikan beberapa materi yang 

meliputi perhitungan pajak dari seluruh 

penghasilan yang diterima, penghasilan yang 

bebas pajak,  penggabungan penghasilan istri, 

dan penyajian harta atau hutang beserta 

konsekuensinya. Lebih lanjut dijelaskan bahwa 

hal baru yang wajib dipahami adalah 

kepemilikan NPWP sendiri oleh istri akan 

mengakibatkan penghasilannya digabung 

dengan penghasilan suami dan menyebabkan 

pajaknya bertambah. (Humas) 
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Up date: Galeri Investasi BEI - STIE AMM Mataram 

Berbagai 

kegiatan 

dilakukan 

oleh 

Galeri 

Investasi 

Bursa 

Efek 

Indonesia 

(BEI) –  

Sekolah 

Tinggi 

Sukma Hidayat Kurnia, Amd. 

Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram. Kegiatan 

itu dilakukan untuk memperkenalkan 

mahasiswa pada investasi di bursa efek. 

Seperti pada Selasa (3/1) pagi, Galeri Investasi 

BEI-STIE AMM mengadakan nonton bareng 

pembukaan perdagangan BEI Tahun 2017. 

Kabag BEI–STIE AMM Mataram, Sukma 

Hidayat Kurnia, Amd., menyampaikan bahwa 

kegiatan nonton bareng pembukaan 

perdagangan BEI diikuti oleh anggota Galeri 

Investasi BEI-STIE AMM dan mahasiswa STIE 

AMM Mataram. Tidak kurang dari 45 orang 

mendapatkan informasi pembukaan 

perdagangan itu. Dari sana, selain 

mendapatkan informasi, mahasiswa juga 

dapat mengikuti dialog pelaku pasar. “Ini 

untuk menambah pengetahuan kepada 

mahasiswa,” terangnya. 

Selain acara pembukaan tersebut, pada Jumat 

(30/12) pekan sebelumnya, juga diadakan 

kegiatan penutupan perdagangan BEI di tahun 

2017. Adanya berbagai kegiatan ini, pihaknya 

berharap dapat menambah pengetahuan 

kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa tidak 

hanya lulus mendapatkan gelar, tapi memiliki 

kemampuan yang lebih, salah satunya pada 

bidang investasi ini. 

Di  Galeri Investasi BEI ini, mahasiswa 

diajarkan dasar untuk jual beli saham. Sebagai 

praktik pengenalan kepada mahasiswa 

mengenai saham dan investasi. “Kita ajarkan 

basic-nya untuk jual beli saham itu. Kita 

targetkan kalau mereka datang kesini, 

ditargetkan ada sepuluh pembelian saham, 

dan sepuluh penjualan saham. Kita lihat siapa 

yang mendapatkan keuntungan, dari situ kita 

lihat seberapa aktif mereka,” urai Dayat, 

sapaannya. 

Dayat menjelaskan, Galeri Investasi BEI di STIE 

AMM Mataram, merupakan satu dari tiga 

galeri yang ada di NTB. Berdiri kurang dari dua 

tahun yang lalu. Ke depannya, jika mahasiswa 

tertarik lebih jauh mendalaminya, akan 

dibimbing lagi. “Ini untuk memperkenalkan, 

kita tidak memaksakan mereka harus lanjut, 

kalau ada yang tertarik lebih jauh, kita bantu 

disini,” katanya. 

Galeri Investasi BEI-STIE AMM Mataram tidak 

hanya melayani mahasiswa. Galeri ini juga 

terbuka bagi pegawai atau dosen di STIE 

AMM, dan masyarakat umum. Terpenting, 

kata Dayat, mereka harus menjadi anggota 

dari Galeri Investasi dahulu. (Humas) 
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LPK-P2KPN Melanjutkan Seleksi Inkubator Bisnis Teknologi 

 
Lembaga Pusat Karir (LPK) dan Pengembangan Pusat 

Kewirausahaan dan Produktivitas Nasional (P2KPN) Sekolah 

Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM Mataram dipercaya oleh 

Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 

(Kemenristekdikti) untuk menyeleksi Inkubasi Bisnis Teknologi 

(IBT) 2017. Saat ini proses seleksi terus dilakukan. 

 

Kepala LPK dan P2KPN STIE AMM Mataram, Usman TS, SE., 

menjelaskan bahwa inkubator bisnis sedang diproses, tenant 

sedang disosialisasi kaitannya dengan proposal. Sebelumnya, 

pihaknya diundang ke Jakarta oleh Kemenristekdikti. LPK dan 

P2KPN STIE AMM Mataram bersama 74 Perguruan Tinggi Negeri 

(PTN)/ Perguruan Tinggi Swasta (PTS) mengikuti pelatihan khusus  

Usman TS, SE. 

 

inkubator wirausaha. Lebih lanjut Usman menjelaskan bahwa LPK dan P2KPN STIE AMM terpilih dari 

185 PTN/PTS, hal ini tentu merupakan suatu kehormatan dapat mengikuti pelatihan khusus yang 

berkaitan dengan Inkubasi Bisnis Teknologi (IBT) tahun 2017. 

 
Inkubator wirausaha STIE AMM Mataram diberikan kepercayaan untuk menyeleksi tenant atau yang 

berminat pada inkubasi bisnis teknologi. Usman selaku Kepala LPK dan P2KPN mengajak mahasiswa, 

alumni dan masyarakat untuk mengajukan proposal usaha. Sekaligus berkoordinasi dan konseling 

dengan pihaknya. “Semua perusahaan pemula ini menjadi kewenangan pihak kami untuk 

menseleksi, yang terbaik akan kami rekomendasikan ke pusat,” ujar Usman. 

Usman menguraikan topik proposal usaha berbasis teknologi yang diterima pada bidang; pangan, 

Kesehatan dan Obat, Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pertahanan dan Keamanan, Energi, 

Transportasi, Bahan Baku, dan Material maju. 

“Proposal tenant akan diseleksi oleh tim inkubator wirausaha LPK dan P2KPN STIE AMM Mataram. 

Proposal dan tenant yang memenuhi syarat akan direkomendasikan oleh inkubator wirausaha STIE 

AMM Mataram untuk mendapatkan hibah IBT tahun 2017 dari Direktorat Jenderal Penguatan 

Inovasi, Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi, Kemenristekdikti. Hal lain akan 

disampaikan saat bimbingan dan sosialisasi pengajuan proposal. Harapannya menghasilkan 

keterampilan yang berbasis teknologi,” ungkapnya. 

LPK dan P2KPN STIE AMM Mataram sudah mengembangkan inkubator bisnis sejak tahun 2011 yang 

lalu dengan mewadahi mahasiswa dalam bidang kewirausahaan. Ketua STIE AMM Mataram, Dr. H. 

Umar Said, SH., MM., sangat bangga diberikan kepercayaan menjadi inkubator wirausaha. Terlebih 

lagi, Umar Said sangat mendukung penyediaan sarana dan prasarana pengembangan wirausaha, 

baik teknologi maupun non teknologi. (Humas) 
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Sosialisasi Kerjasama Penerbitan Buku Teks Untuk Dosen  

Oleh Penerbit ANDI 
 

ari senin (1/23) yang lalu, STIE AMM menggelar sosialisasi kerjasama penerbitan buku teks 

dan buku ajar untuk para dosen. Acara berlangsung dengan diskusi hangat setelah Drs. 

Agung Hariyanto selaku Kepala Cabang ANDI Offset Koordinator Lombok mempresentasikan 

materi mengenai peluang 

dosen untuk menjadi 

penulis.  

Dalam pemaparannya 

Hariyanto menjelaskan 

mengenai manfaat yang 

akan didapatkan oleh para 

dosen yang aktif dalam 

penulisan dan pembuatan 

buku teks ataupun buku 

ajar. Beberapa manfaatnya 

antara lain penulis dapat 

memperoleh stimulus 

untuk meningkatkan 

derajat finansialnya, 

peningkatan karir, 

kepuasan batin dan juga 

reputasi di khalayak publik. 

Dengan semakin baiknya  

Jabat tangan - Drs. Agung Hariyanto (Kacab. ANDI) 
 dan I Made Suardana, SE., MM., (Waket 1 STIE AMM) 

 

citra dosen sebagai penulis, maka diharapkan citra kampus sebagai lembaga pendidikan juga 

semakin terangkat. 

Hal ini yang membuat atmosfir diskusi semakin hangat sehingga para dosen peserta sosialisasi 

semakin antusias. Dalam sosialisasi tersebut juga dibuka sesi tanya jawab mengenai bentuk 

kerjasama yang nantinya akan dilakukan oleh salah satu penerbit nasional ini yaitu ANDI Offset. 

Kerjasama tersebut meliputi kerjasama reguler, kerjasama MoU antar Lembaga, serta kerjasama 

MoU perorangan. 

Gelaran Workshop akan segera diagendakan, sehingga materi pemaparan dan diskusi yang 

dipresentasikan akan lebih kompleks. Semoga dengan diadakannya acara sosialisasi ini dapat 

meningkatkan antusiasme dosen dalam menulis buku. (Humas) 

H 
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Sistem Terbaru E-Campus Resmi Diterapkan 

Melalui Kerjasama dengan PT HSA 

 

enandatanganan kerjasama antara 

STIE AMM Mataram dengan PT. Halim 

Sinar Abadi (HSA) selaku penyedia jasa 

layanan E-Campus (eCampuz) telah 

dilaksanankan pada hari selasa (31/1) lalu. 

Acara yang bertempat di Ruang Rapat Khusus 

STIE AMM Mataram ini dihadiri oleh para 

unsur pejabat dan pimpinan kampus, serta 

perwakilan dari pihak PT HSA.  

Dalam acara ini, penandatanganan MoU 

dilakukan oleh masing-masing pihak yang 

diwakili Dr. H. Umar Said, SH., MM selaku 

Ketua STIE AMM Mataram, dan Noviana 

Halim selaku Direktur Utama PT HSA. 

Jabat Tangan – Dr. H. Umar Said, SH., MM. (Ketua STIE 

AMM Mataram) berjabat tangan dengan Noviana Halim 

(Dirut. PT. HSA) sebagai representasi dimulainya 

kerjasama oleh kedua belah pihak. 

 

Beberapa bulan sebelumnya PT HSA melalui 

PT Gamatechno Indonesia – Universitas Gajah 

Mada, telah melakukan sosialisasi sebanyak 

dua kali. Sosialisasi tersebut berisi perkenalan 

dan pemaparan manfaat kerjasama yang 

nantinya akan diperoleh oleh masing-masing 

pihak. 

STIE AMM Mataram sendiri sebenarnya sudah 

mulai menerapkan layanan akademis berbasis 

elektronik seperti penggunaan sistem 

pembelajaran e-learning dan penerbitan 

buletin kampus berbasis digital, namun 

kerjasama yang ditawarkan oleh Perseroan ini 

akan lebih memaksimalkan penggunaan dan 

fasilitas teknologi oleh kampus di era digital 

informasi saat ini yang semakin dinamis. 

Bentuk layanan eCampuz yang ditawarkan 

dalam kerjasama ini meliputi layanan sistem 

akademik berbasis sistem Cloud, dan juga 

berbagai modul yang telah disiapkan seperti: 

modul admisi baik untuk front office maupun 

back office, modul regristrasi, modul 

pembayaran, modul akademik 

yang meliputi modul admin, 

modul data pendukung 

akademik, modul aturan 

akademik, modul kurikulum, 

modul pengelolaan semester, 

modul pelaporan Forlap DIKTI, 

hingga modul portal dosen dan 

mahasiswa, selain itu kustomisasi 

cetak KRS, KHS dan transkrip juga 

turut disediakan. 

Diharapkan melalui pemanfaatan 

teknologi sistem informasi yang terbarukan 

ini, STIE AMM Mataram dapat menjadi 

kampus yang berbasis digital dan dapat 

memberikan pelayanan dengan standar 

internasional. Hal ini dinilai penting karena 

direncanakan tahun ini STIE AMM Mataram 

akan kembali menggelar kerjasama 

internasional dengan berbagai perguruan 

tinggi dari negara lain. Termasuk kerjasama 

dengan dua perguruan tinggi ternama di 

Malaysia yakni KUPTM dan UNIRAZAK. 

(Humas)

P 
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STIE AMM Mataram Gelar Pembekalan PKL 2016/2017

 
TIE AMM Mataram sukses menggelar 

acara pembekalan mahasiswa PKL 

Tahun 2016/2017 di ruang aula 

serbaguna STIE AMM dan diikuti oleh seluruh 

mahasiswa tingkat akhir Program Pendidikan 

jenjang D3 baik Prodi Akuntansi maupun 

Keuangan & Perbankan. Acara yang 

berlangsung tanggal 23 s.d 24 Januari 2017 

tersebut dibuka oleh I Made Suardana, SE., 

MM., selaku Wakil Ketua 1 STIE AMM 

Mataram. Dalam pembukaannya, beliau 

menyampaikan beberapa poin penting yang 

harus dilakukan dan diterapkan oleh para 

mahasiswa nantinya di perusahaan/ kantor 

tempat mereka magang.  

I Made Suardana, SE.,MM., memberikan 

pengarahan kepada para mahasiswa PKL 

 

Beliau mengharapkan agar para mahasiswa 

dapat menjaga sikap dan karakternya selama 

menjalankan program PKL. Hal ini dinilai 

penting karena mahasiswa tersebut akan 

membawa nama baik STIE AMM Mataram di 

dunia kerja, untuk itu nilai-nilai kejujuran dan 

kedisiplinan merupakan etika profesionalisme 

kerja yang harus dijunjung tinggi. 

Selain itu program PKL merupakan ajang 

dimana mahasiswa mengimplementasikan 

hasil belajarnya ke dalam lingkup yang lebih 

riil dan bukan hanya berdasarkan konsep 

teoritis. PKL juga dapat menjadi wadah untuk 

menguji kemampuan baik academic skill, 

maupun communication skill, sehingga 

diharapkan alangkah baiknya bila setelah lulus 

nanti mereka berkesempatan untuk dapat 

memulai karir di tempat mereka magang 

sekarang. Selain itu mahasiswa juga 

diharapkan agar siap menghadapi perubahan  

yang dinamis di dalam dunia kerja. 

Selain itu materi juga 

diberikan oleh Baehaki 

Syakbani, SH., MH., selaku 

Sekretaris Senat dengan tema 

“Sistem Birokrasi dan 

Administrasi Perkantoran” 

dan terakhir ditutup oleh H. 

Nizar Hamdi, SE., MM., selaku 

Kepala LP3M (Lembaga 

Pengembangan, Penelitian 

dan Pengabdian kepada 

Masyarakat) dengan tema 

“Penyusuanan Laporan Tugas 

Akhir dan Penilaian.” 

Gelaran pembekalan PKL ini 

juga turut menghadirkan para narasumber 

eksternal yang kredibel dibidangnya untuk 

memberikan materi yang sudah dipersiapkan. 

Adapun narasumber tersebut didatangkan 

dari Kadin Provinsi NTB dengan materi 

“Peluang dan Tantangan Dunia Kerja” dan 

juga dari PT. Bank BTN dengan materi “Etika 

Profesi Bisnis dan Human Relation”. (Humas)

S 
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STIE AMM MATARAM Jajaki Kerjasama Malaysia-Singapura 
 

TIE AMM Mataram telah melakukan 

kunjungan akademis ke dua negara 

tetangga yakni Malaysia dan Singapura. 

Adapun perjalanan tersebut berlangsung 

selama satu minggu penuh dari tanggal 13 

Pebruari s.d 19 Pebruari 2017. Rombongan 

yang disertakan sebanyak 40 peserta yang 

terdiri dari unsur perwakilan mahasiswa, 

dosen, dan para pejabat lembaga. 

Adapun tujuan dari lawatan tersebut yaitu 

untuk melakukan penandatangan kerjasama 

(MoU) dengan pihak perguruan tinggi 

Malaysia, Kolej University Poly-Tech Mara 

(KUPTM) di Kuala Lumpur. selain itu, 

kunjungan juga dimaksudkan untuk 

menambah wawasan para perserta didik agar 

mereka dapat membandingkan bagaimana 

sistem pendidikan tinggi yang ada di sana baik 

di Malaysia dan juga Singapura. 

Acara bertempat di Auditorium KUPTM Kuala 

Lumpur dan dibuka setelah menyanyikan lagu  

Prof. Dato’ Dr. Sabarudin Bin Mohd memberikan 

sambutan pembuka acara. 

kebangsaan dari masing-masing negara, 

kemudian dilanjutkan sambutan oleh Prof. 

Dato’ Dr. Sabarudin Bin Mohd selaku Chief 

Executive Officer KPTM Sdn. Bhd. Pada 

perjanjian kerjasama yang juga tertuang 

dalam Letter of Intent of Collaboration, 

diterangkan bahwa jangka waktu kerjasama 

akan dijalin selama lima tahun sejak 

penandatanganan.  

Dalam pemaparannya Dato’ Sabarudin 

menjelaskan mengenai peluang kerjasama 

yang lebih erat kedepannya bagi kedua 

lembaga perguruan tinggi ini. Selain 

peningkatan sistem akademik, program 

pertukaran pelajarpun nantinya juga akan 

dilaksanakan. Bahkan lebih jauh daripada itu, 

kerjasama peningkatan kompetensi dosenpun 

menjadi wacana dan diskusi yang cukup 

menarik.  

Setelah itu, sambutan juga diberikan oleh Dr. 

H. Umar Said, SH., MM., selaku Ketua STIE 

AMM Mataram. Beliau menyampaikan profil 

dan beberapa program unggulan yang dimiliki 

oleh STIE AMM Mataram. Selain itu beliau 

juga menyampaikan beberapa pesan moral 

penting kepada para hadirin dan delegasi yang 

memadati ruang tersebut terkait dengan 

kerjasama yang dilakukan. 

Para perwakilan mahasiswa sengaja 

diikutsertakan dalam agenda kunjungan kerja 

kali ini. Mereka berkesempatan untuk 

menyaksikan penandatanganan kerjasama 

skala internasional. Hal ini agar mereka lebih 

termotivasi lagi dalam bidang akademis yang 

mereka tempuh. 

Ketika para mahasiswa tersebut mengetahui 

bahwa mereka memiliki peluang untuk 

menjadi peserta - 

S 
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Dr. H. Umar Said, SH., MM., memberikan 

sambutan selaku ketua delegasi STIE AMM 

Mataram. 

 

program perukaran pelajar, maka merekapun 

akan sibuk mempersiapkan modal keahlian 

yang dibutuhkan. Sehingga dengan bekal 

modal tersebut nantinya di sana mereka -  

 

 

 

 

 

 

tidak memiliki Kendala berarti dalam rutinitas 

studinya. Salah satunya adalah membekali diri 

dengan kemampuan berbahasa inggris. 

Setelah acara  

penandatanganan dilakukan, rombongan STIE 

AMM Mataram di ajak berkeliling kampus 

KUPTM untuk melihat sarana dan prasarana 

pendidikan yang ada di sana. Hal tersebut 

sebagai bahan studi komparasi dan 

pembenahan bagi STIE AMM Mataram sendiri 

agar dapat lebih memajukan kualitas sarana 

pendidikan yang sudah ada. 

Setelah melakukan semua kegiatan yang ada 

di Malaysia, rombongan STIE AMM Mataram  

bertolak ke Singapura. Pada kunjungan 

tersebut kegiatan study tour dilakukan selama 

tiga hari penuh. Kunjungan ini menjadi 

pengalaman yang cukup menarik karena 

selain hal-hal yang bersifat akademis mereka 

(mahasiswa) juga mempelajari ragam budaya, 

norma, dan etika yang sekiranya cukup baik 

untuk dapat diterapkan ketika mereka 

kembali pulang ke Indonesia. Seperti hal-hal 

yang berkaitan dengan kedisiplinan, 

kebersihan, kesopanan dan toleransi. (Humas) 

 

 

 

 

 

. 

 
 
 
 
 
 
 

Sesi Diskusi – Mahasiswa STIE AMM berdiskusi dengan pihak KUPTM terkait dengan isu akademis. 
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Jabat tangan -  Dr.H. Umar Said, SH., MM., (Ketua STIE AMM Mataram) bersama Prof. Dato' Dr. 
Sabarudin Bin Mohd (CEO KUPTM ) berjabat tangan sebagai representasi kesepahaman kerja sama 

yang akan di lakukan oleh kedua Perguruan Tinggi.

 

Rombongan delegasi STIE AMM Mataram meninjau beberapa ruangan serta sarana dan prasarana 

pendidikan di KUPTM Malaysia sebagai referensi pengembangan pendidikan, salah satunya adalah 

ruang perpustakaan. 
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Kunjungan STIE AMM Mataram ke  
Laksamana College Business (LCB) Brunei Darussalam 

 
sai menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerjasama dengan KUPTM Malaysia pada 

bulan Pebruari 2017 yang lalu, STIE AMM Mataram kembali menjajaki kerjasama 

pendidikan berskala internasional dengan salah satu perguruan tinggi yang berada di Brunei 

Darussalam. Bulan Maret 2017, STIE AMM Mataram menyambangi Laksamana College Business 

(LCB) di kota Bandar Seri Begawan, Brunei. 

LCB merupakan salah satu Sekolah Tinggi Bisnis di Brunei yang cukup diperhitungkan karena 

memiliki tingkat akreditasi yang sangat baik. Dimana LCB merupakan Perguruan Tinggi yang 

berkongsi dengan Abdul Razak Holdings dan Kensington College of Business-London, dan juga 

merupakan mitra utama dari University of Chester. 

Hal ini menjadi perhatian yang cukup 

menarik, mengingat STIE AMM 

Mataram memiliki lembaga LPK-P2KPN 

yang salah satu unitnya bergerak di 

bidang kewirausahaan melalui Unit 

Pusat Keunggulan. Untuk itu STIE AMM 

Mataram mencoba menjajaki kerjasama 

melalui beberapa program bisnis yang 

terkait dengan pengembangan kegiatan 

akademik di lingkungan kampus. 

Keterkaitan yang dimiliki oleh program 

pendidikan di LCB dengan LPK- P2KPN 

STIE AMM Mataram adalah adanya 

Delegasi STIE AMM Mataram berfoto bersama  

beberapa unsur pejabat LCB Brunei. 

 
program BTEC dari LCB sebagai program unggulan. Tujuan dari program tersebut adalah untuk 

mempersiapkan mahasiswa dan lulusannya memiliki kualifikasi dan kemampuan yang dibutuhkan 

untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau mereka yang memilih untuk berkarir. 

Selain mengetahui beberapa program kegiatan pendidikan yang terdapat di LCB, hasil kunjungan 

juga telah memberikan informasi secara langsung mengenai sarana pendidikan dan fasilitas 

penunjang lainnya seperti akomodasi yang diperuntukkan bagi mahasiswa. Salah satu bentuknya 

adalah apartemen. STIE AMM Mataram sendiri rencananya juga hendak membangun asrama untuk 

para mahasiswa, sehingga dapat membantu mereka yang memiliki tempat tinggal yang berlokasi 

jauh dari kampus. 

Melalui beberapa kunjungan yang setidaknya telah dilakukan ke tiga negara Asia di awal tahun 2017 

ini, pihak kampus memperoleh banyak temuan dan masukan yang dapat diimplementasikan sebagai 

bahan pengembangan mutu layanan dan peningkatan kualitas pendidikan agar kedepannya STIE 

AMM Mataram menjadi kampus yang semakin diperhitungkan. (Humas)   

U 
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Stamford College Malacca Menerima Kunjungan 
Penjajakan Kerjasama dengan STIE AMM Mataram 

 
Stamford College Mallaca yang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta di Malaysia, 

menerima kunjungan STIE AMM Mataram pada tanggal 25 April 2017 yang lalu. Dalam 

kunjungannya, delegasi STIE AMM Mataram dipimpin langsung oleh Dr. H. Umar Said, SH., MM., 

selaku Ketua dan diikuti juga oleh beberapa unsur pimpinan lain, di antaranya, I Made Suardana, SE., 

MM., (Wakil Ketua 1), Mahyadi, SH (Kepala Perlengkapan) dan Usman TS (Kepala LPK-P2KPN STIE 

AMM).  

Adapun maksud gelaran kali ini adalah sebagai langkah awal masing-masing kedua perguruan tinggi 

untuk membangun kerjasama di bidang pengembangan akademik. Alasan dipilihnya Stamford 

College Malacca sebagai mitra oleh STIE AMM Mataram adalah karena Perguruan Tinggi ini memiliki 

reputasi yang cukup diperhitungkan di Malaysia. 

Dalam pemaparan pada sesi diskusi, Stamford College Malacca yang juga diwakili oleh Sujatha 

Vasanth Kumar selaku Deputy Principal, memperkenalkan profil lembaganya di depan para delegasi. 

Selain itu beberapa keunggulan program yang dimilikinya juga mendapat perhatian serius dari pihak 

STIE AMM Mataram. Pasalnya beberapa pemaparan keunggulan tersebut merupakan hal yang 

nantinya akan ditawarkan dalam bentuk perjanjian kerjasama. 

Setelah itu, masing-masing pihak akan merumuskan beberapa poin perjanjian kerjasama yang 

nantinya akan disepakati di dalam nota kesepahaman pada agenda kunjungan kerja berikutnya. 

(Humas) 

 

Diskusi - Para unsur pimpinan dari masing-masing Perguruan Tinggi berdiskusi mengenai profil dan 

program  lembaga, yang nantinya menjadi landasan bentuk kerjasama di bidang akademik.   
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Kerjasama STIE AMM Mataram dan UNIRAZAK 

Resmi Dilaksanakan 
 

ada bulan april 2017 yang lalu, STIE 

AMM Mataram kembali menyambangi 

beberapa Perguruan Tinggi Swasta 

ternama di Malaysia. Salah satunya adalah 

Universiti Tun Abdul Razak (UNIRAZAK). 

Kunjungan kali ini merupakan lanjutan dari 

kunjungan sebelumnya, dimana kunjungan 

yang pertama kali dilakukan guna menjajaki 

proses kerjasama internasional Perguruan 

Tinggi (PT). 

Setelah melakukan proses penjajakan yang 

telah dilakukan oleh masing-masing PT baik 

dari STIE AMM Mataram maupun UNIRAZAK 

Kuala Lumpur-Malaysia pada tanggal 29 

Agustus 2016 yang lalu, kini kedua belah pihak 

telah sepakat untuk melakukan kerjasama di 

bidang akademik. Adapun perjanjian 

kerjasama tersebut ditandai dengan 

diselenggarakannya penandatanganan nota 

kesepahaman kerjasama (MoU) yang 

diadakan di kampus UNIRAZAK. 

Acara penandatanganan MoU tersebut 

berlangsung pada tanggal 27 April 2017 yang 

dihadiri oleh masing-masing delegasi 

perguruan tinggi. Untuk STIE AMM Mataram, 

delegasi dipimpin oleh Ketua STIE AMM 

Mataram, Dr. H. Umar Said, SH., MM., dan 

pendamping, I Made Suardana, SE., MM., 

selaku Wakil Ketua 1. Sedangkan sebagai tuan 

rumah, UNIRAZAK dipimpin oleh President & 

Vice Chancellor Prof. Datuk Seri Dr. MD. Zabid 

Abdul Rashid dan pendamping Prof. Dr. 

Samsinar MD Sidin, selaku Deputy Vice 

Chancellor (Academic & Student Affairs). 

 

Penandatanganan – Delegasi STIE AMM Mataram dan UNIRAZAK menandatangani nota 

kesepahaman kerjasama (MOU). Nampak Prof. Dr. Samsinar Md Sidin (Kiri) dan I Made Suardana, 

SE., MM., (Kanan) sebagai pendamping yang sedang menandatangani lembar MoU setelah 

sebelumnya ditandatangani pula oleh masing-masing pimpinan delegasi. 

P 
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Adapun butir yang tertuang di dalam isi nota 

kesepahaman kerjasama tersebut seperti 

yang disebutkan di bawah ini: 

Objectives: 

The Parties agreed that the objectives 

(hereinafter referred to as the “objectives”) 

of this MOU are as follows: 

a) To encourage cooperation between 

the Parties within any field related to 

education, social, research, training 

and development in academic and 

technology that will benefit the 

Parties; and; 

b) To Promote to their students the 

possibilities and benefits of studies 

and training in their partner 

institutions. 

For Effecting The Objectives, It is hereby 

agreed and declared as follows: 

UNDER THIS MOU, UNIRAZAK and STIE AMM 

WILL ENDEAVOUR TO UNDERTAKE the 

following activities: 

1. STIE AMM and UNIRAZAK hereby 

agree to enter into a formal 

agreement which would enable 

students from STIE AMM to integrated 

into UNIRAZAK’s degree and 

professional programmes. 

2. UNIRAZAK and STIE AMM to study the 

possibility of awarding degree and 

professional qualifications for such 

selected areas agreed upon which will 

be signed under separate agreement. 

3. STIE AMM and UNIRAZAK will jointly 

act as partners and coordinators on 

behalf of its higher education partner; 

and 

4. To promote to their students the 

possibilities of studies and training in 

their partner institutions. 

 

Berdasarkan butir-butir kerjasama yang telah 

disepakati di atas, artinya kini STIE AMM 

Mataram semakin berkesempatan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikannya. Selain 

kerjasama pada program pendidikan, 

penelitian, serta pelatihan dan 

pengembangan akademik dan teknologi, 

program pertukaran mahasiswa dan dosen 

serta program studi lanjut luar negeri juga 

menjadi prioritas. Sehingga para sivitas STIE 

AMM Mataram berkesempatan untuk 

mengambil strata lanjutan di UNIRAZAK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jabat tangan – Prof. Datuk Seri Dr. Md. Zabid Abdul Rashid (kiri) berjabat tangan dengan  

Dr. H. Umar Said, SH., MM.,(Kanan) usai prosesi penandatanganan MoU. 
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Job Fair Mini 2017, STIE AMM Berperan Mengurangi Angka 

Pengangguran di Provinsi NTB 

 

 

Pembukaan acara Job Fair Mini 2017 turut dihadiri oleh beberapa unsur pejabat dari  

Disnakertrans Provinsi NTB. 

 

erangkat dari suksesnya STIE AMM 

Mataram menggelar Bursa Pameran 

Kerja (Job Fair Mini) di tahun 2016 

yang lalu, di tahun ini STIE AMM Mataram 

kembali sukses menggelar acara Pameran 

Kesempatan Kerja di Bursa Kerja Khusus (Job 

Fair) untuk yang kedua kalinya. Bekerjasama 

dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

(Disnakertrans) Provinsi NTB, acara yang 

berlangsung pada tanggal 1 – 2 Maret 2017 ini 

dibuka oleh Ketua STIE AMM Mataram, Dr. H. 

Umar Said, SH., MM.  

Dalam sambutannya, Umar Said menjelaskan 

bahwa dunia kerja saat ini memiliki tantangan 

yang lebih kompetitif. Artinya persaingan para 

pencari kerja saat ini tidak lagi hanya di 

dominasi oleh para kandidat yang berasal dari 

wilayah domisilinya saja. Hal ini dikarenakan 

peta persaingan kerja sudah kian melebar 

maka setiap orang memiliki peluang dan 

kesempatan yang sama untuk memperoleh 

pekerjaan yang sesuai dengan bidang dan 

keahliannya. 

B 
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Dr. H. Umar Said, SH., MM. 

Lebih lanjut beliau menjelaskan agar para 

kandidat pencari kerja sudah memiliki bekal 

yang mumpuni. Terlebih secara khusus, dengan 

adanya acara Job Fair Mini ini maka diharapkan 

kepada para mahasiswa STIE AMM Mataram 

untuk lebih mempersiapkan kompetensi diri 

dalam menghadapi dunia kerja. Beberapa 

kemampuan yang harus dipersiapkan oleh para 

mahasiswa dan lulusannya antara lain 

kemampuan dalam hal akademik baik secara 

teoritis maupun praktis, kemampuan 

komunikasi dan negosiasi, teknik membangun 

hubungan dan lain-lain. 

Setelah itu sambutan juga turut disampaikan 

oleh Drs. H. Wildan selaku Pembina Utama 

Madya Disnakertrans Provinsi NTB. Dalam 

pemaparannya Wildan mengatakan bahwa 

adapun maksud kegiatan ini adalah dalam 

rangka mempromosikan kesempatan kerja pada 

masyarakat di wilayah Provinsi NTB, di Bursa 

Kerja Khusus (BKK) pada Sekolah Kejuruan atau 

Perguruan Tinggi. Hal ini untuk 

mempertemukan bagi para alumni yang belum 

mendapatkan pekerjaan kepada perusahaan 

pengguna tenaga kerja, sehingga akan terjadi 

percepatan penempatan tenaga kerja. 

Lebih lanjut dalam penjelasannya dikatakan 

bahwa masalah pengangguran yang terjadi di 

Indonesia selama ini disebabkan oleh adanya 

ketidakseimbangan antara persediaan dan 

kebutuhan tenaga kerja baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas yang dibutuhkan pasar kerja, 

dimana jumlah pencari kerja setiap tahun 

semakin meningkat sedangkan jumlah 

lowongan kerja yang tersedia sangat sedikit,  

Drs. H. Wildan 

sehingga terjadi kesenjangan dalam 

penempatan tenaga kerja serta menjadikan 

kendala dalam proses penempatan tenaga 

kerja. Selain itu adanya ketidakseimbangan 

yang diakibatkan kurang terjadinya informasi 

antara perusahaan pengguna tenaga kerja dan 

pencari kerja, sering kali terjadi perusahaan 

pengguna tenaga kerja sulit mendapatkan 

tenaga kerja yang sesuai dengan kualifikasi dan 

jabatan yang tersedia.     

Berdasarkan laporan yang diberikan oleh Hj. Sri 

Wilujeng S. Sos., MM., selaku Kepala Bidang 

Penempatan dan Perluasan Kerja Disnakertrans 
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Suasana bursa kerja khusus (Job Fair Mini  2017) yang dipadati oleh para pencari kerja. 

 

 

diketahui bahwa Kegiatan Job Fair Mini tahun 

2017 di STIE AMM Mataram ini membuka 

lowongan pekerjaan sebanyak 844 orang. 

Pada Job Fair Mini yang berlangsung kali ini, 

terdapat sebelas perusahaan yang di undang 

hadir untuk berpartisipasi. Perusahaan-

perusahaan tersebut antara lain: 

1. PT. Global Retailindo Pratama (Minimart) 

2. Grand Madani Hotel 

3. Nutana Hotel 

4. PT. Prima Daihatsu 

5. PT. Varindo Lombok Inti 

6. PT. Roda Sakti Surya Megah 

7. PT. Sumber Alfaria Trijaya 

8. PT. Permodalan Nasional Madani 

9. AJB Bumiputera 1912 

10. BTPN Syariah 

11. PT. Indonusa Telemedia/ Transvision. 

Pada akhirnya, harapan Pemerintah Provinsi 

Nusa Tenggara Barat terhadap pelaksanaan 

kegiatan Bursa Kerja Khusus (Job Fair Mini) yang 

diselenggarakan dengan kerjasama STIE AMM 

Mataram kali ini dapat menyerap tenaga kerja 

sebanyak mungkin sehingga kesejahteraan baik 

diri sendiri maupun keluarga dapat terjamin.  

(Humas) 
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Pelantikan dan Mutasi Pejabat STIE AMM Mataram 

Periode 2017 

erdasarkan Surat Keputusan (SK) Ketua STIE AMM Mataram No. 012/Kep/K/STIE AMM/III/2017 

tanggal 15 Maret 2017, dan SK No. 013/Kep/K/STIE AMM/III/2017 tanggal 25 Maret 2017 

tentang Pemindahan Personalia dalam Lingkungan/ Jajaran Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM 

Mataram, sebanyak 14 personil yang meliputi 2 orang pegawai dan 12 orang dosen di lingkungan 

kampus STIE AMM Mataram telah dilantik jabatan strukturalnya oleh Ketua STIE AMM Mataram, Dr. H 

Umar Said, SH., MM. Acara pelantikan pejabat dan pengurus baru tersebut berlangsung di aula STIE  

AMM Mataram yang dilaksanakan dalam dua gelombang yaitu pada hari Sabtu, 18 Maret & Jumat, 31 

Maret 2017. 

Acara juga dihadiri oleh Ketua dan Wakil Ketua Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Tri Dharma 

Kosgoro (P2LPTD) NTB, Drs. H. Lalu Hartawa dan Drs. H. Jacub Ali. Selain itu, Para Pembantu Ketua serta 

jajaran pejabat struktural kampus juga turut mengikuti jalannya acara tersebut. 

Dalam acara pelantikan kali ini, Surat Keputusan dibacakan oleh Mahyadi, SH, selaku Kepala 

Perlengkapan STIE AMM Mataram. Adapun isi dari keputusan pemindahan personalia yang tertuang di 

dalamnya adalah sebagai berikut: 

Setelah selesai pembacaan SK, Dr. H. Umar Said, SH., MM melantik secara langsung para dosen dan staf 

yang telah disebutkan sebelumnya. Kemudian dalam sambutannya Umar Said mengemukakan beberapa 

hal penting mengenai potensi, peluang, serta beberapa hambatan yang sekiranya perlu dipersiapkan 

oleh para sivitas mengenai solusi atas permasalahan yang timbul di lingkungan STIE AMM Mataram. 

“Mutasi merupakan suatu hal yang 

biasa dalam organisasi. Mutasi 

dilakukan sebagai langkah 

peningkatan kinerja dan 

penyegaran di tubuh organisasi, 

sehingga para anggota yang 

dilantik dapat memiliki 

pengalaman dan pengetahuan 

lebih mengenai deskripsi dan 

pelaksanaan suatu pekerjaan di 

lingkungan organisasi.” Jelasnya. 

Selain itu kompetensi para dosen 

sebagai tenaga pengajar juga tidak 

luput dari perhatian Umar Said. 

Dr. H. Umar Said, SH., MM., melantik sejumlah pejabat baru 
di lingkungan Kampus STIE AMM Mataram. 

B 
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Selain itu kompetensi para dosen sebagai tenaga pengajar juga tidak luput dari perhatian Umar Said. 

Menurutnya dosen-dosen perlu meningkatkan lagi kemampuan literatur berbahasa Inggrisnya. 

Pembiasaan penggunaan bahasa Inggris sangat penting untuk diterapkan di lingkungan akademik. Jauh 

sebelumnya, STIE AMM Mataram-pun juga sudah pernah mewacanakan penambahan materi 

Kemampuan berbahasa Mandarin bagi seluruh sivitas akademik. Hal ini sebagai persiapan memasuki 

tantangan global yang kian dinamis. 

Dengan tenaga pendidik yang memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang baik, diharapkan STIE AMM 

Mataram mampu bersaing, bukan hanya di skala regional saja namun mampu bersaing di skala 

internasional. Senada dengan perjanjian kerjasama dengan beberapa pihak Perguruan Tinggi luar negeri, 

beberapa poin kerjasamanya antara lain adalah peningkatan kompetensi dosen dengan mengadakan 

program pertukaran dosen antar perguruan tinggi. Artinya kemampuan penguasaan bahasa Inggris 

sebagai bahasa internasional sangatlah diperlukan.    

 

Dr. H. Umar Said, SH., MM., memberikan sambutan dan pengarahan  
kepada para pejabat yang baru dilantik.  

 

Lebih lanjut dalam pemaparannya, beliau berharap akan perubahan yang terjadi dengan 

dilaksanakannya pelantikan pejabat baru ini. “Semoga kedepannya tidak lagi ditemukan baik dosen dan 

staf yang selama ini masih menerapkan ilmu paku dalam aspek pelaksanaan tugas dan pekerjaannya.” 

Beliau mengartikan agar setiap anggota organisasi harus lebih bersifat dinamis dan kreatif. “Tidak lagi 

hanya menunggu perintah pimpinan baru bekerja, layaknya paku yang diketuk palu baru menancap ke 

dalam kayu. Satu kesatuan organisasi tidak hanya dijalankan oleh Ketua saja, namun peran aktif dari 

para anggota sangat diharapkan” jelasnya.  
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Hal ini dinilainya penting karena diperlukan ide-ide segar dan konsep terbarukan dalam pengembangan 

sistem akademis, sehingga masukan yang diberikan nantinya bukan lagi hanya sebagai wacana mentah. 

Namun masukan dan perbaikan agar dapat disampaikan dalam konsep yang utuh, sehingga pada 

aplikasinya nanti pimpinan dapat lebih mudah dalam membuat kebijakan dan mengambil suatu 

keputusan secara efektif dan efisien.  

Setelah selesainya sambutan dan pengarahan yang diberikan oleh Umar Said, acara diakhiri dengan 

pembacaan doa yang dipimpin oleh Azizudin selaku staff B.A.U dan ditutup oleh moderator acara Winda 

Astuti selaku Staf P2KPN. (Humas) 

  

     
(1)                                                                                  (2) 

 

      
                   (3)                                                                            (4) 
 

Serah terima jabatan – (1 & 2) Baehaki Syakbani, SH., MH Kepada Shinta Eka Kartika SE.,M.Si.,Akt., yang kini 

menjabat sebagai Sekretaris Senat akademi, (3 & 4) Rusli Amrul, SE., MM., kepada H. Nizar Hamdi, SE., MM., yang 

kini menjabat sebagai Wakil Ketua III. 
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Wakili STIE AMM Mataram, Niksa Yudistia Juara 1 
Kejuaraan Taekwondo Kelas Internasional 2017 

 
TIE AMM Mataram mengirimkan 

delegasinya untuk mengikuti kejuaraan 

Taekwondo kelas internasional 

“Mangupura Taekwondo International 

Championship 2017.” Acara yang berlangsung di 

GOR Purna Krida, Badung-Bali (10-12 Pebruari 

2017) tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati 

Badung yang diwakili Staf Ahli Keuangan dan 

Pembangunan, I Putu Suwadiyana.  

Sebanyak 1.200 peserta dari berbagai daerah di 

Indonesia dan perwakilan beberapa negara 

seperti Malaysia, Timor Leste, dan Komoro 

(Afrika Timur) turut hadir dalam turnamen 

akbar tersebut. 

Adapun Niksa Yudistia, yang kini duduk di 

bangku semester 4 prodi Manajemen, kembali 

mewakili STIE AMM Mataram untuk bertanding 

di kejuaraan kelas Internasional. Dalam gelaran 

kali ini, Niksa yang mengikuti dua kategori kelas 

senior berhasil mendapatkan dua gelar juara, 

yaitu sebagai juara pertama Poomsae Pair, dan 

juara kedua Poomsae Individu – Putra. 

Sebelumnya, di penghujung tahun 2016 lalu 

tepatnya di bulan Oktober, Niksa juga sempat 

membawa harum nama STIE AMM Mataram 

lewat medali perunggunya dalam Kejuaraan 

tingkat nasional. Sebulan setelahnya, Niksa 

kembali membawa pulang medali emas pada 

turnamen tingkat kota. 

 

 
 

 
Niksa Yudistia berpose dengan medali emas  

yang diraihnya di ajang internasional. 
 

Prestasi yang kian membanggakan nama besar 

STIE AMM Mataram inipun disambut baik oleh 

pihak petinggi kampus. Kini Niksa 

direkomendasikan untuk mendapat beasiswa 

prestasi untuk tahun akademik berikutnya.  

Niksa membuktikan bahwa dengan tekad dan 

kesungguhan, semua mimpi dan cita-cita 

apapun dapat diraih. “Tentu semua prestasi 

yang saya dapat tidak semudah membalikkan 

telapak tangan. Perlu konsistensi dan kesabaran 

dalam berlatih, serta upaya yang sungguh-

sungguh, dan tentunya kita harus tetap ingat 

kepada yang maha memberikan kita kekuatan & 

daya upaya, Allah SWT.” Ujarnya. Niksapun juga 

menjelaskan, bahwa segala hasil yang telah 

diperolehnya juga berkat dukungan dan 

motivasi dari berbagai pihak, baik  kampus, 

teman-teman dan tentunya keluarga tercinta. 

S 

Prestasi Mahasiswa 
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Lewat gelaran kali ini STIE AMM Mataram 

berhasil melambungkan namanya hingga ke 

berbagai negara lewat cabang olahraga. Besar 

harapan agar di kemudian hari, para mahasiswa 

lain juga dapat memberikan prestasi 

membanggakan yang dapat membawa harum 

nama besar kampus STIE AMM Mataram di 

kancah internasional, baik di bidang akademik 

maupun non-akademik. (Humas)  

 

Aksi Tim Basket STIE AMM Mataram 
di “LA Campus League 2017” 

 

 

Selebrasi oleh tim basket putra & putri STIE AMM Mataram dalam lanjutan kompetisi 
Liga Basket Mahasiswa - LA Campus League 2017. 

 

TIE AMM Mataram berpartisipasi sebagai peserta di liga basket mahasiswa “LA Campus League 

2017” (13-17 Maret 2017). Acara yang digelar di GOR 17 Desember, Turida tersebut diikuti oleh 

berbagai Perguruan Tinggi di kota Mataram.  

Dalam kegiatan tersebut, STIE AMM Mataram mengikutsertakan dua tim, Yaitu tim putra dan tim putri. 

Sebenarnya pembentukan kedua tim tersebut dilakukan secara spontan ketika gelaran liga basket 

mahasiswa akan diadakan. Meskipun begitu, dalam permainannya tim basket STIE AMM Mataram baik 

putra maupun putri telah menampilkan performa terbaiknya. 

 

S 
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Tim ini menjadi salah salah satu dari perwakilan PTS Mataram yang cukup diperhitungkan. Pasalnya 

pada pertandingan perdana, tim basket putri STIE AMM Mataram berhasil mengalahkan perwakilan dari 

tim Universitas Muhammadiyah Mataram (UMM) dengan skor yang cukup fantastis, 20 – 0 untuk 

kemenangan STIE AMM Mataram. Selain itu tim basket putrapun juga berhasil mengalahkan perwakilan 

dari tim Universitas Mataram (UNRAM) dengan skor 27 – 12.  

Melihat dari beberapa hasil pertandingan tersebut, para mahasiswa STIE AMM Mataram sesungguhnya 

memiliki potensi yang luar biasa, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Untuk di bidang non-

akademik, terdapat harapan yang besar agar kedepannya beberapa kegiatan mahasiswa khususnya di 

bidang olahraga dapat lebih dikembangkan dan menjadi perhatian. Sebab STIE AMM Mataram seringkali 

mengutus delegasinya untuk mengikuti kejuaraan/ turnamen olahraga, baik di skala regional, nasional, 

hingga di kancah internasional. (Humas) 

 
Tim Basket Putra STIE AMM Mataram. 

 
 

 
Tim Basket Putri STIE AMM Mataram.



 
 

 36 

Buletin DINAMMIS – Vol. 2  Edisi: Januari – April 2017 

 

Pada awal bulan Desember 2016 telah terjadi 

banjir bandang yag sangat besar sehingga 

menenggelamkan hampir seluruh wilayah 

kota Bima – NTB. Kehidupan keseharian 

wilayah Bima dan sekitarnya seketika lumpuh 

total, tanpa aktivitas produktif, tanpa 

makanan dan minuman karena seluruh harta 

benda telah hanyut dibawa banjir. 

Banjir yang datang tidak hanya sekali namun 

telah menghampiri sebanyak tiga kali dengan 

diiringi gempa bumi yang sempat melanda 

kota Bima dan sekitarnya. 

Sebagai manusia berkehidupan sosial yang 

berada pada satu wilayah yang berdekatan 

dengan Kota Bima serta berada dalam 

lingkungan sivitas akademika 

pendidikan, maka bagian 

Kemahasiswaan melalui Senat 

Mahasiswa mengadakan penggalangan 

dana untuk banjir Bima yang bertujuan 

untuk membantu masyarakat Bima dan 

sekitarnya yang membutuhkan. Kegiatan 

ini sekaligus dapat mempererat 

silaturahmi antara pihak kampus dengan 

masyarakat dan juga sebagai wadah 

implementasi dari salah satu butir Tri Dharma 

Perguruan Tinggi yaitu pengabdian. 

Adapun bentuk dari penggalangan dana 

dilaksanakan dengan beberapa program yang 

meliputi: Pelaksanaan penggalangan dana 

melalui Senat Mahasiswa STIE AMM Mataram 

dengan bentuk kegiatan seperti edaran kotak 

bantuan di kampus STIE AMM Mataram, dan 

mengadakan Live Music di pinggir jalan Air 

Langga (Jl. Pendidikan) Mataram sambil 

mengedarkan kotak bantuan. Adapun hasil 

dari kegiatan ini telah disampaikan kepada 

masyarakat Bima dengan bekerjasama dengan 

Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak 

(KPPA). 

Selain itu, penggalangan dana melalui social 

media juga telah dilaksanakan oleh bagian 

Kemahasiswaan STIE AMM Mataram, adapun 

hasil penggalangannya telah disalurkan 

kepada masyarakat Bima dengan bekerjasama 

dengan organisasi Tangan di Atas (TDA) 

Mataram. 

Pengurus Organisasi TDA yang telah menerima 

bantuan dari STIE AMM Mataram. 

Seluruh rangkaian kegiatan ini diikuti oleh 

Senat, Menwa, perwakilan kelas, bagian 

kemahasiswaan, dosen, pegawai STIE AMM 

Mataram dan masyarakat sekitar lingkungan 

kampus. (Humas) 

Pengabdian Kepada Masyarakat 



 
 

 37 

Buletin DINAMMIS – Vol. 2  Edisi: Januari – April 2017 

 

 

 

Pada edisi kali ini, salah satu dosen muda Prodi Manajemen STIE AMM Mataram, Syaiful Amri, S.Pd., 

M.Pd atau yang biasa akrab disapa “Pak Amri”, berkenan untuk memberikan sebuah inspirasi dalam 

rubrik SDM (Suara Dosen Memotivasi). Ditengah kesibukannya, beliau menyempatkan diri untuk 

berbagi cerita kepada redaksi mengenai keberhasilan studi dan pencapaian karir yang telah 

dimilikinya saat ini. Berikut kita simak pemaparannya  

Amri: “Pendidikan Adalah Proses.” 

yaiful Amri, S.Pd.,M.Pd atau yang akrab 

disapa Pak Amri, merupakan dosen 

tetap STIE AMM Mataram kelahiran 5 

Nopember 1988. Anak bungsu dari tiga 

bersaudara ini lahir di Dusun Telagawareng 

desa Pemenang Barat, Lombok Utara. Dirinya 

menjelaskan bahwa dia terlahir dari keluarga 

Syaiful Amri, S.Pd., M.Pd. 

yang sederhana. Kedua orang tuanya yang 

berprofesi sebagai pedagang kaki lima selalu 

mengingatkan dirinya, bahwa pendidikan 

merupakan hal yang sangat penting. 

Orangtuanya berkata bahwa dirinya tidak 

perlu khawatir mengenai biaya pendidikan, 

karena uang itu sudah disiapkan oleh Yang 

maha kuasa - Allah SWT. 

Atas keyakinan tersebut, dirinya bersungguh-

sungguh dalam menjalankan studinya. Tahun 

2001-2004, Amri menempuh pendidikan di 

Madrasah Tsanawiyah, Ds. Telagawareng. 

Dirinya mengaku selalu mendapatkan 

peringkat pertama. “Alhamdulillah, selama 

tiga tahun menempuh pendidikan di Mts. 

Saya selalu mendapat ranking satu.” Ujarnya. 

Kemudian, di tahun 2007 Amri lulus dari 

SMAN 1 Pemenang dan setelah itu dia 

melanjutkan pendidikan tingginya (S1) di 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mataram.  

Tidak puas hanya sampai di situ, Amri kembali 

melanjutkan studinya (S2) di Universitas 

Negeri Malang dan berhasil menyelesaikannya 

di tahun 2014. 

S 
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Setelah lulus dari PTN di Malang tersebut, 

Amri mengabdikan dirinya untuk mengajar di 

beberapa perguruan tinggi baik negeri 

maupun swasta di pulau Lombok.  

Adapun beberapa perguruan tinggi tersebut 

antara lain STIE AMM Mataram, IAIN 

Mataram, UNW Mataram, dan STKIP Hamzar 

Lombok Utara. 

Ketika redaksi menanyakan perihal fokus 

mengajar di beberapa perguruan tinggi lain, 

Amri menjawab dengan lugas, “Dari beberapa 

perguruan tinggi yang saya ajar, saat ini saya 

fokus di STIE AMM Mataram. Hal ini 

dikarenakan saya memiliki peran dan 

tanggung jawab sebagai dosen tetap dan juga 

sebagai dosen pembimbing akademik.” 

Jelasnya.  

Selain sebagai dosen tetap yayasan, 

pertanggal 1 April 2017 yang lalu Amri 

dipromosikan untuk mengisi jabatan 

struktural. Adapun jabatan yang dipegang 

tersebut adalah sebagai Kepala Bagian 

Kemahasiswaan STIE AMM Mataram di bawah 

naungan Wakil Ketua III yang dipimpin oleh H. 

Nizar Hamdi, SE.,MM.  

Amri mengakui bahwa ini merupakan kali 

pertama dirinya mendapatkan tanggung 

jawab yang lebih kompleks kepada lembaga. 

“Selama ini saya hanya menjalankan tanggung 

jawab saya seperti mengajar, melakukan 

penelitian dan pengabdian kepada 

masyarakat sesuai dengan amanat Tridharma- 

 

 

 Perguruan Tinggi, namun sekarang tanggung 

jawab tersebut menjadi bertambah karena 

saya mendapatkan kepercayaan untuk 

menjabat sebagai kepala bagian di bidang 

kemahasiswaan .”jelasnya. 

Amri menambahkan bahwa kesibukan 

Tridharma yang dijalankan selain mengajar 

dirinya telah membuahkan tiga jurnal 

penelitian serta melakukan pengabdian 

sebagai Ketua Pemuda dan narasumber dalam 

kegiatan Diklat Peningkatan Wawasan dan 

Motivasi di Yayasan Bina Antar Budaya 

periode tahun 2016-2017. 

Amri mengatakan kepada redaksi mengenai 

satu hal yang perlu diketahui, “bahwa 

pendidikan adalah proses, jadi tidak terjadi 

secara kebetulan. Karena apa yang kita tanam 

akan kita tuai juga. Lakukan yang terbaik 

dalam prosesnya pasti yang terbaik akan 

menghampiri kita. Jadi tidak hanya pasangan 

yang baik untuk yang baik tapi perbuatan 

yang baik juga akan mendapatkan balasan 

yang baik.” Terangnya. 

Di akhir sesi, Amri menyampaikan sebuah 

pesan moral untuk para pembaca Buletin 

DINAMMIS, “saya sering berkata pada diri 

saya sendiri agar jangan pernah berpikir 

tentang apa yang diberikan orang lain kepada 

saya, tapi pikirkan apa yang sudah saya 

berikan kepada orang lain, itulah salah satu 

alasan dari pencapaian karir saya hingga 

sampai seperti saat ini.” Pungkasnya. (Humas) 
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Rubrik Berbagi Opini pada edisi kali ini dibagikan oleh Ni Putu Vela Kristina. Mahasiswi yang akrab 
disapa “Vela” ini, kini duduk di bangku semester dua Prodi D3 Keuangan & Perbankan. Vela beropini 
bahwa memilih PTS sebagai lembaga pendidikan tinggi bukanlah suatu hal yang dapat dianggap 
sepele. Mengapa demikian? Yuk kita simak ulasannya berikut ini!  

 

Vela: “Pilih Kuliah di PTS...? Mengapa Tidak?” 
 

uliah merupakan salah satu impian 

mereka yang baru saja menyelesaikan 

studi di Sekolah Menengah Atas, 

walaupun masih banyak juga yang memilih 

langsung terjun ke dunia kerja dikarenakan 

keterbatasan ekonomi dan alasan lainnya. 

Pendaftaran di ribuan Perguruan Tinggi di 

Indonesia selalu dipenuhi oleh calon 

mahasiswa. Gelombang pertama                        

-Ni Putu Vela Kristina-  

biasanya dimulai dengan laris-manisnya 

formulir ujian masuk Perguruan Tinggi Negeri 

(PTN) yang kini dibagi dalam beberapa 

alternatif. Lalu sesaat setelah hasil ujian PTN 

diumumkan, berbagai Perguruan Tinggi 

Swasta (PTS) berganti menjadi tempat buruan 

para calon mahasiswa. Singkatnya, dengan 

menjamurnya PTS maka dapat disimpulkan 

bahwa akan selalu mampu menampung 

besarnya jumlah mahasiswa yang 

mendaftar. Hal ini akan berbanding lurus 

dengan jumlah wisudawan setiap tahunnya. 

Sebagai alternatif terakhir, tentunya PTS 

lebih fleksibel dalam menetapkan daya 

tampungnya. 

Sebagai pilihan utama, PTN tentu saja 

menerapkan persaingan ketat dikarenakan 

jumlah daya tampung yang terbatas setiap 

tahunnya. Ini pula yang menjadi salah satu 

faktor  

naiknya ‘gengsi’ bagi mereka yang biasanya 

lulus di salah satu PTN. Terutama apabila 

diterima di Top 3 seperti UI, ITB, dan UGM. 

 

K 

Berbagi Opini 
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Biasanya mereka yang berhasil lolos di 

kampus-kampus ini akan dipandang “hebat” 

oleh kebanyakan masyarakat.  

Tak salah memang, mengingat banyaknya 

pesaing yang mereka sisihkan demi meraih 

satu kursi di sana. Maka ketika saling bersua 

sesama mahasiswa, tingkat kepercayaan diri 

mahasiswa di tiga kampus tersebut biasanya 

jauh lebih besar. Berbanding lurus dengan 

nama kampusnya yang memang sudah tenar. 

Bagi mereka yang berhasil lolos di PTN tentu 

saja wajar berbangga diri, namun apa yang 

terjadi dengan ribuan lainnya yang gagal? 

Biasanya ada tiga pilihan yang sering kali 

dilakoni mereka, antara lain : 

 

1. Memilih Untuk Menunggu  

 

Tidak sedikit remaja sekarang yang terlalu 

terobsesi dengan PTN. Tipikal seperti ini 

biasanya akan lebih memilih untuk 

menganggur lebih dulu ketika gagal dalam 

seleksi PTN pertamanya. Ada yang memilih 

untuk intens dalam bimbingan belajar selama 

setahun hingga seleksi PTN kembali dibuka. 

Hal ini bisa berlangsung sampai dua tahun 

setelah tamat SMA. Tanpa sadar, mereka ini 

sudah membuang dua tahun waktunya. 

Bahkan dulu saya memiliki beberapa teman 

yang mencoba seleksi PTN sampai tiga kali, 

dan gagal. Akhirnya pilihan berakhir di 

universitas swasta setelah merasa buntu di 

PTN. Rugi kan? 

2. Stres dan Traumatik 

Ini yang lebih fatal. Saat ini memang sudah 

ada program pemerintah yang secara 

langsung meloloskan siswa berprestasi ke PTN 

yang diharapkan. Namun tidak semuanya 

tersentuh. Masalah timbul, ketika seseorang 

yang terkenal pintar dan selalu mendapatkan 

rangking di sekolah dinyatakan gagal dalam 

seleksi PTN. Banyak kasus seperti ini, 

kepintaran di sekolah kadang tak menjamin 

lolosnya ke PTN. Malahan banyak siswa yang 

‘biasa-biasa saja’ namun malah lulus di PTN. 

Banyak kasus seperti demikian pada akhirnya 

dapat membuat mereka yang berprestasi di 

sekolah tapi gagal ujian tes masuk PTN 

menjadi jatuh mental. Sehingga rasa percaya 

dirinya akan hilang dan bukan tidak mungkin 

akan menjadi stres dan tidak terima dengan 

keadaan. Bahkan saking menyalahkan 

keadaan, dapat menyebabkan traumatik dan 

ujung-ujungnya tidak bisa melanjutkan hidup. 

Kalau sudah begini, berat urusannya! 

3. “Mau Tidak Mau” Kuliah di Swasta  

 

Gagal di berbagai tes PTN, mungkin menjadi 

satu hal memalukan bagi beberapa orang. 

Terutama mereka yang sudah mencobanya 

berkali-kali. Akhirnya pilihanpun kembali ke 

PTS. Memulai dengan kata terpaksa, mereka 

ini biasanya tidak akan serius menjalaninya 

dikarenakan beberapa faktor. Bisa jadi 

tertekan dengan keadaan di mana teman 

terdekat masuk ke PTN, sedangkan baginya 

kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan 

harapan. Selain itu ada juga kemungkinan 

menjadi bahan bullying dari lingkungan 

pergaulan sekitarnya, dan lain sebagainya. 

Hal-hal seperti ini akhirnya semakin 

memperburuk keadaan si mahasiswa itu 

sendiri. Padahal jika dijalani dengan sepenuh 

hati tentunya akan menuai hasil yang manis di 

akhirnya. 

Berbicara mengenai perguruan tinggi, tentu 

saja membahas mengenai investasi masa 

depan. Menurut pendapat saya, kuliah di PTN 

ataupun di PTS sebenarnya tidak jauh 

berbeda. Apa hal signifikan tentang masa 

depan yang didapat mahasiswa PTN yang 

lebih dari perolehan mahasiswa PTS? Dalam 

konteks ini kita tidak berbicara mengenai 

materi, namun adakah jaminan dari PTN 

untuk masa depan yang bahagia bagi 
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mahasiswanya? Tentu tak akan ada yang 

berani menjawab Ya.  

 

Bahkan untuk Sekolah Tinggi Kedinasan yang 

langsung di bawah tingkat kementerian saja 

masih harus mengikuti ujian apabila ingin 

langsung bekerja di instansi terkait. Jika gagal, 

tetap saja akan menganggur dan bersaing 

bersama ribuan wisudawan setiap tahunnya. 

Pada akhirnya, setelah diwisuda baik alumni 

PTN maupun PTS akan kembali berjumpa di 

titik yang sama dan bersaing kembali untuk 

merebut satu kursi di suatu perusahaan. Siapa 

yang memiliki tawaran terbaik, itulah yang 

akan menang di akhir. 

 

Dewasa ini masih banyak ditemui asumsi yang 

kurang berkenan mengenai PTS yang ada di 

Indonesia. Hal ini menimbulkan anggapan dan 

kesan bahwa mahasiswa PTS merupakan para 

mahasiswa yang tidak tertampung di PTN dan 

dianggap tidak serius, serta secara intelektual 

tidak sejajar dengan mahasiswa PTN. Padahal 

anggapan tersebut sama sekali TIDAK BENAR. 

Banyak mahasiswa PTS yang menyabot 

berbagai prestasi serta beasiswa bahkan 

sampai ke Luar Negeri. Persoalannya, bisa jadi 

mahasiswa yang tidak lolos masuk PTN 

tersebut bukan tidak cerdas dan tidak 

kompeten yang menyebabkan ia tak lolos 

SBMPTN, melainkan karena ujian SBMPTN 

memiliki skala perbandingan dalam 

persaingannya dari angka 1:17 hingga 1:137 

(Sumber: Pikiran Rakyat 2015). 

  

Jadi seharusnya tidak perlu terpaku dengan 

PTN, karena jaminan kualitas seseorang bukan 

lagi dilihat dari latar belakang kampus. 

Kualitas seseorang ditentukan oleh orang itu 

sendiri. Jika ingin disebut sebagai alumni yang 

berkualitas, maka selalulah melakukan yang 

terbaik di mana pun nantinya belajar. Suatu 

pencapaian tersendiri jika bisa lolos di PTN, 

namun bukan mimpi buruk apabila hanya 

mendapat kursi di PTS. Jadi segera tinggalkan 

mindset bahwa kuliah di PTN itu merupakan 

keharusan, dan kuliah di PTS itu rendahan. Hal 

ini karena harga wisudawan ditentukan oleh 

kualitas personal mereka, bukan nama 

kampus yang menjadi jaminan kesuksesan.



 
 

 
 



 
 

 
 


