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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 ke-empat 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: 

Terwujudnya Sekolah Tinggi 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. 

Menutup tahun 2018 ini, buletin DINAMMIS 

Volume ke empat diterbitkan sebagai 

rangkuman berita penting kegiatan lembaga 

mulai dari bulan Januari hingga Desember 

2018. Buletin 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 

menarik dan berita yang cukup penting 

mengenai peran lembaga. 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 amanat 

Tridharma Perguruan Tinggi dan juga 

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 ke empat 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, 

serta 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 

(Redaksi Buletin) 
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Mahasiswa Yudisium STIE AMM Harus Berpikir Secara Rasional 
Oleh: Dr. H. Umar Said, SH., MM. (Ketua STIE AMM) 

 

Dalam rangka menyudisium lulusan STIE AMM kami menyampaikan kepada para lulusan, sebagaimana 

Perguruan Tinggi yang utamanya terdapat di daerah NTB, tidak kurang dari 53 Perguruan Tinggi 

mempunyai ciri masing-masing. Walaupun memiliki program studi yang relatif sama, tetapi terdapat 

banyak perbedaan di dalam muatan lokalnya yang bersifat ekstra kurikuler. 

STIE AMM Mataram yang awalnya dibina oleh Universitas Mataram, sejak tahun 1983 untuk beberapa 

periode telah banyak meluluskan Sarjana Muda dan Sarjana. Dari hasil penelitian yang dilakukan secara 

sederhana, diketahui bahwa sebagian besar alumni STIE AMM telah membangun lapangan 

pekerjaannya sendiri, di samping itu juga terdapat alumni yang mengabdi melalui birokrasi 

(Pemerintah). 

Agar dimaklumi bahwa 

langkah-langkah pendidikan 

yang ditanamkan kepada 

mahasiswa sewaktu berada di 

kelas agar mereka tidak selalu 

menggantungkan diri pada 

lapangan pekerjaan yang ada 

pada pemerintah sungguh 

hasilnya cukup 

menggembirakan. 

Langkah yang dimaksud 

adalah agar setiap mahasiswa 

yang menimba ilmu pada STIE 

AMM akan terbentuk suatu 

keyakinan. Dimana keyakinan 

ini adalah suatu keadaan 

pikiran yang biasanya dikembangkan oleh mahasiswa sesuai dengan kemauannya setelah mereka 

menguasai suatu ilmu sehingga timbul rasa percaya diri.  

Untuk menuju kepada kepercayaan dirinya, maka terdapat beberapa hal yang harus disadari untuk 

berpikir rasional: 

1. Pertama-tama ia harus menyadari bahwa dirinya memiliki suatu kemampuan untuk mencapai 

apa yang menjadi tujuan di dalam hidup yang ia miliki, dengan demikian ia akan terus 

melangkah untuk mencapai tujuan yang ada di dalam kalbunya. 

 

Prosesi yudisium Jenjang Strata Satu (S1) dan Diploma Tiga (D3) (30/8). 

ARTIKEL MENARIK 
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2. Menyadari pikiran yang menguasai pemikirannya, sehingga memproduksi suatu tindakan dan 

kekuatan secara lahiriah serta berangsur-angsur merubah diri menjadi realita fisik. Dengan 

demikian mereka mampu memusatkan pikirannya untuk beberapa agar dapat melakukan tugas 

yang merupakan kewajibannya sebagai mahasiswa STIE AMM. 

 

3. Disadari bahwa dengan prinsip-prinsip sugesti pribadi mahasiswa, maka setiap keinginan dengan 

teguh dapat dipertahankan dalam pikirannya yang akhirnya membantu mencapai tujuan. 

Dengan demikian maka ia 

membuktikan dirinya sendiri 

berhasil. 

 

4. Dalam kondisi dewasa 

ini cukup banyak para 

mahasiswa STIE AMM 

mengalami dampak gempa 

bumi yang berturut-turut. Hal 

ini terutama membuat mereka 

menjadi trauma, meskipun 

demikian mereka tetap harus 

berpikir rasional bahwa gempa 

adalah fenomena alam yang 

merupakan kehendak Allah 

SWT. 

Untuk menghadapi kondisi yang demikian, maka seluruh staf dan dosen pada STIE AMM mengadakan 

komunikasi serta beraudensi mengenai gempa yang merupakan peristiwa alam yang tiada seorangpun 

di dunia dapat menahannya. 

Meskipun terdampak gempa pada fisik bangunan STIE AMM, syukur Alhamdulillah secara struktur 

bangunan lantai 4 STIE AMM masih di pandang layak. Hanya saja terdapat retakan pada dinding di 

beberapa titik. Bangunan yang sedang dalam proses pengerjaan dengan pemakaian bata di rencanakan 

akan di ganti dengan gypsum plus berbahan ringan anti gempa. Dalam pengerjaannya kami meminta 

kepada para ahli untuk dapat dicek kondisinya. 

Membaca harian umum Suara NTB tanggal 27 Agustus 2018, disebutkan dalam pemberitaannya bahwa 

NTB mendatangkan ahli dari Australia untuk memeriksa kerusakan gedung pemerintah. Maka kami 

bertanya pada dosen-dosen di STIE AMM apakah tidak ada ahli konstruksi, geodesi, arsitek dan ahli 

gempa di Indonesia sehingga kita harus mendatangakannya dari luar negeri? 

Untuk itu kami teringat tentang penemuan konstruksi, sosrobahu (trifugal) oleh sarjana Indonesia Prof. 

Dr. Sutomo yang diakui dunia, sehingga sampai saat ini bangsa Indonesia diakui kehebatannya dalam hal 

rancang bangun. Apalagi dalam hal memeriksa bangunan terdampak gempa, para ahli yang terhimpun 

dalam Himpunan Ahli Konstruksi Indonesia (HAKI) akan lebih mampu untuk itu. Bahkan proyek di luar 

Sambutan Umar Said pada Yudisium Gelombang Akhir 2018 (15/9). 
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negeri banyak mempekerjakan tenaga ahli rancang bangun dari Indonesia, hanya saja pemberitaannya 

yang jarang terekspos di media. 

Tetapi mungkin dimaksudkan dalam rangka meyakinkan dunia bahwa NTB yang mengalami gempa 

tektonik tidak berdampak pada obyek wisata. Hal ini cukup menarik, sebab pariwisata adalah prospek 

yang sangat menjanjikan dan menjadi andalan nomor wahid. Oleh karena itu kalau tidak direncanakan 

untuk segera ditangani, tentu akan menjadi beban bagi kehidupan masyarakat NTB. Sebab sektor-sektor 

yang lain diperkirakan belum dapat membuat masyarakat NTB terlepas dari kemiskinan. 

Diakui bahwa dampak gempa di NTB, utamanya Lombok Utara sangatlah besar. Kalau dahulu sewaktu 

berada pada tingkat SMP kita telah mengenal gempa yang terdiri dari tiga macam meliputi: gempa 

tektonik (lempengan kerak bumi), vulkanis (gunung berapi dengan dua sirkum) yaitu sirkum 

mediteranian dan sirkum pasifik, dan tanah runtuh.  

Gempa tektonik dipandang sangat membahayakan, sehingga apa yang di alami saat ini adalah 

bagaimana meneliti dan mengawasi objek wisata yang telah ada. Salah satu objek wisata tersebut 

adalah Mandalika yang masuk ke dalam 10 destinasi wisata dunia, yaitu di antaranya masing-masing: 

Danau Toba, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu dan Kota Tua, Tanjung Lesing, Borobudur, Bromo, 

Tengger, Semeru, Mandalika di luar Pulau Bali. 

Prospek ini sangat menjanjikan sebab masih besar peluang yang dapat kita kembangkan yaitu belum 

digarapnya di NTB secara menyeluruh pasar wisata muslim. Sebab modal yang sangat mendasar bahwa 

masyarakat NTB 90% adalah muslim, sehingga sangat mungkin untuk terjadi. Sedangkan langkah-

langkah yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya adalah masalah makanan halal dan bank syariah 

yang mengarah kepada wisata muslim. 

Adapun hal lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai pengaturan tempat shalat yang 

berkontruksi tahan gempa, mengingat baru saja NTB merasakan gempa yang bertubi-tubi. Nyatanya 

kalau dibandingkan dengan masyarakat di pulau Sumatera seperti kota Padang apabila telah terjadi 

gempa, maka masyarakatnya berduyun-duyun bersegera sholat di masjid untuk berdoa dan melakukan 

solat taubat. Hal ini terjadi karena di kota Padang penduduknya berpengalaman dengan gempa, 

sehingga kekuatan konstruksi masjidnya dalam menahan gempa sudah dihitung. 

Tetapi lain halnya di Pulau Lombok (NTB), setelah gempa malah masyarakatnya justru meninggalkan 

masjid dan tidak berani datang karena khawatir akan runtuh. Karena NTB jarang terjadi gempa maka 

konstruksi bangunan masjidnya pun tidak anti gempa, sehingga mudah mengalami kerusakan yang 

cukup membahayakan.       

Demikian diharapkan agar para lulusan STIE AMM Mataram akhirnya mampu berpikir secara rasional 

dalam menyikapi setiap keadaan yang terjadi di sekitarnya. (*) 

 

Tanggal rilis: Kamis, 30 Agustus 2018. 
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Revolusi Itu Bernama “Digitalisasi Ekonomi” 

Oleh: Baehaki Syakbani, SH., MH. 

(Penasihat Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia Komisariat STIE AMM Mataram) 

 

ra Ekonomi Digital saat ini telah mengubah berbagai sistem yang menjalankan roda peradaban 

dan kemanusiaan. Menurut Dalle (2016) sejarah ekonomi dunia telah melalui empat era dalam 

hidup manusia yaitu era masyarakat pertanian, era mesin pasca revolusi industri, era perburuan 

minyak, dan era kapitalisme korporasi multinasional. Era-era sebelumnya berkarakter ekslusif dan hanya 

bisa dijangkau oleh kelompok tertentu. 

Ekonomi digital hadir dengan topografi yang landai, inklusif, dan membentangkan ekualitas peluang. 

Efisiensi dan substitusi sebagai fitur utama digitalisasi teknologi dan perangkat kerja telah sukses 

mengintegrasi tradisi perdagangan yang bersifat abstraksi, berubah ke dalam bentuk yang lebih 

sempurna, universal dan spasio-temporal. Karakteristik ini memiliki konsep 

kompetisi yang menjadi spirit industri yang dengan mudah 

terangkat oleh para pelaku start up yang mengutamakan 

kolaborasi dan sinergi. Karena itu pula ekonomi digital merupakan 

gambaran sharing economy yang mengangkat banyak UMKM untuk 

memasuki dunia bisnis global. 

Globalisasi digital ekonomi yang terafirmasi dalam arus data dan 

informasi terbukti mampu menghasilkan lonjakan pendapatan. Kini 

“the internet of things” memungkinkan segalanya terkoneksi 

secara real-time dengan internet dan siapa saja secara 

universal. Jaringan antar manusia, antar kultur, antar, antar 

sistem, dan antar proses merupakan evolusi baru peradaban 

manusia. 

Bisnis rumahan dan toko-toko offline-pun sudah melek 

dengan ekonomi digital. Dengan menggunakan Google 

Map, misalnya, dan situs Review Yelp, semua bisa 

terhubung. Restoran Ayam Taliwang di Lombok, 

misalnya bisa jadi menjadi primadona di Jakarta, daerah 

lain di Indonesia bahkan mancanegara serta menjadi 

favorit para turis yang berkunjung.  

Ini pertanda bahwa bumi semakin siap meninggalkan sektarian dan wilayah yang terpecah. Dengan 

dunia yang tanpa batas, konsumen bisa dijangkau kapanpun dan di manapun. Toko-toko suvenir dan 

oleh-oleh serta para pengrajin seperti cukli di daerah Sayang-Sayang dan gerabah di Banyumulek bisa 

E 

Baehaki Syakbani, SH., MH. 
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dengan mudah menjangkau penjualan luar negeri dengan mempromosikan website e-commerce 

sederhan dengan Googe Ads dan sosial media seperti Facebook dan Instagram. 

Jaringan sosial media telah menjangkau negara-negara dunia ketiga yang dulu sangat sulit dijangkau. Ini 

membuka pasar baru, dan peluang bagi lahirnya e-commerce baru seperti Tokopedia, Bukalapak, dan 

Truemoney yang sudah menikmati sukses dari lahirnya ekonomi digital. 

Bagi yang masih belum terjun ke dalam dunia digital, maka sekarang saat yang tepat. Dimana saat ini 

Pemerintah juga sedang mencanangkan Indonesia sebagai The Largest Digital Economy pada 2020. 

Pemerintah juga menargetkan untuk menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara 

dengan transaksi e-commerce mencapai  senilai US$ 130 miliar serta menciptakan 1.000 teknopreneuer 

dengan nilai bisnis US$ 10 miliar. 

 

Untuk mencapai target tersebut, Pemerintah perlu membuka akses berbagai macam sektor bisnis untuk 

masuk, bergabung, dan memperkuat bangunan ekosistem ekonomi digital. Salah satunya dengan 

menggali dan mengeksplor potensi pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia serta benchmark e-

commerce negara lain.  
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Namun tantangan pemerintah Indonesia dalam pencapaian target ini cukup banyak, diantaranya 

perubahan model bisnis berbagai sektor dari konvensional ke digital. Faktro sosiokultur masyarakat yang 

tidak dengan cepat dapat mengadopsi sistem ekonomi digital. Faktor lain adalah kendala yang dialami 

pelaku start up, masalah internasionalisasi (perusahaan-perusahaan nasional yang diakuisisi oleh 

perusahaan asing), regulasi dari transaksi online itu sendiri serta perlindungan konsumen. 

Tantangan lainnya yang dihadapi pemerintah adalah bagaimana agar pertumbuhan ekonomi disertai 

dengan pertumbuhan tenaga kerja yang diserap pasar. Faktanya, untuk pertama kali dalam sejarah 

peradaban manusia, pertumbuhan ekonomi tidak disertai dengan bertambahnya lapangan pekerjaan 

yang tersedia. Siapa yang menguasai teknologi akan mampu untuk menggandakan tenaga kerja 

manusia, sehingga produktivitas hasil kerja tidak lagi mengandalkan penetrasi padat karya. 

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah perlu mengembangkan jutaan ide melalui open 

source dan creative commons yang semestinya juga memberikan kesempatan yang sama bagi para 

pekerja TI dan kreatif lokal baik daerah maupun nasional. Seperti Amazon, Google, dan Facebook di 

Amerika dan Ali Baba di Cina serta kekuatan K-Pop yang berasal dari pemikiran besar akan pentingnya 

membangun konten yang atraktif dan berdaya saing internasional bisa jadi benchmark bagi model 

pengembangan bisnis di Indonesia. 

Income inequality merupakan akibat langsung dari dahsyatnya ekonomi digital. Dimana yang menguasai 

teknologi adalah pemenang dalam “perang antar kelas ekonomi” global. Berbicara tentang Indonesia 

yang merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, konsep ekonomi digital yang 

merupakan dasar serta gambaran dari sistem “sharing economy” sangat cocok dan sejalan dengan 

prinsip ekonomi syariah yaitu “Maslahah” yang berarti segala sesuatu yang membawa dan 

mendatangkan manfaat bagi semua orang. Dimana sharing economy memberi kesempatan bagi seluruh 

komponen masyarakat untuk berbisnis secara global, salah satunya melalui UMKM seperti yang kami 

sebut di atas. Dengan kata lain kapitalisme telah “dibajak” oleh “ekonomi umat” atau para one-

percenter, yang merupakan wujud dari kekuatan ekonomi masyarakat. Fenomena ini juga tampak di 

Indonesia. 

Pemerintah perlu mengantisipasi gelombang digital berikut yang bersumber dari penggunaan 

smartphone secaara masif oleh lebih dari separuh penduduk Indonesia. Angka ini sangat fantastis yaitu 

mencapai hampir 150 juta orang. Opportunity pasar luar biasa yang dengan mudah dapat menghasilkan 

return on capital dengan partisipasi minimal, dan tetap memperhatikan perlindungan konsumen. 

Terakhir, pemerintah perlu menciptakan regulasi pendukung yang berkaitan dengan pengurangan pajak, 

literasi e-commerce pada masyarakat, serta standardisasi pelayanan logistik yang prima dan berkualitas.  

Demi terciptanya atmosfer digitalisasi ekonomi yang kondusif dan mendatangkan manfaat bagi semua 

orang  khususnya pelaku ekonomi. 

Selamat ber-ekonomi dengan kesempatan yang tanpa batas. (*Humas) 

Tanggal rilis: Selasa, 10 April 2018. 
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Desain Kepanikan Ekonomi Masyarakat terhadap Dampak Fluktuasi 

Kurs Dolar AS 

Oleh: Ahmad Bairizki, SE., MM.  

(Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM) 

 

 

Hampir sepekan terakhir ini 

masyarakat dibuat panik akan 

informasi yang menyatakan 

tentang anjloknya nilai mata 

uang Rupiah terhadap Dolar 

Amerika Serikat yang rata-

rata menyentuh hingga Rp 

15.000,-. Dikatakan rata-rata 

karena berdasarkan pantauan 

di beberapa kantor money 

changer, kurs beli dolar AS 

berkisar antara Rp 14.830 s.d 

Rp 14.995. Sedangakan untuk 

kurs jualnya berkisar antara 

Rp 15.000 s.d 15.030. Level kepanikan tertinggi adalah dengan kekhawatiran akan pemberitaan 

terjadinya pengulangan krisis ekonomi seperti di tahun 1998, dimana nilai rupiah terhadap dolar saat itu 

mencapai Rp 16.800,-. 

Lantas bagaimana masyarakat harus menyikapi hal ini, khususnya yang berada di wilayah Lombok-NTB? 

Apakah daya beli masyarakat akan ikut anjlok? Siapa yang bertanggung jawab atas melemahnya nilai 

tukar rupiah? Bagaimana kita bisa berperan untuk menguatkan kembali dan menstabilkan nilai rupiah? 

Sebenarnya Indonesia hanya sedikit terkena dampak dari krisis ekonomi saat ini. Seperti yang kita 

ketahui bahwa pelemahan rupiah adalah rentetan dari krisis yang di alami oleh negara Argentina, Turki 

dan Venezuela. Diakui atau tidak, jelas dampak kenaikan dollar menjadi isu aji mumpung yang sangat 

mantap digulirkan kepada pemerintah. Para orang tua dan kaum milenial yang kurang memahami 

persoalan perekenomian mikro dan makro menjadi sasaran empuk untuk mengkonsumsi berita yang 

telah didesain secara mengerikan seperti ini. Efeknya jelas, kepanikan masyarakat dan mosi tidak 

percaya kepada kebijakan pemerintah.  

Lalu sejauh mana peran ekonom dan para akademisi dalam hal mengedukasi masyarakat? Tentu dalam 

hal ini diperlukan netralitas dan pandangan objektif untuk mensosialisasikan dampak fluktuasi nilai 

rupiah terhadap dolar. Kebanyakan dari masyarakat tidak mengetahui dari mana asal-muasalnya nilai 

rupiah bisa terus melemah? Apa yang menjadi penyebabnya utamanya? Menjadi suatu kebiasaan 

bahwa cara yang paling mudah untuk menanggapinya adalah dengan menyalahkan kebijakan 

Ilustrasi – Kurs Rupiah terhadap Dolar Amerika 
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pemerintah dan memberikan kritik tanpa solusi. Sejauh itukah kesalahan pemerintah? Mari kita sedikit 

membahasnya dengan cara yang sederhana.  

Pertanyaan dasar yang sering diajukan adalah, mengapa kita butuh dollar? Sederhananya adalah untuk 

membayar hutang, baik BUMN, pemerintah dan juga swasta. Selain itu dollar juga dibutuhkan untuk 

membayar impor bahan baku industri, dan BBM. Dollar Amrerika menjadi standar internasional dalam 

transaksi perdagangan di berbagai negara sehingga keberadaannya menjadi fasilitator pembayaran 

(convertible currency). Selain itu dari segi investasi, mata uang dollar juga diperdagangkan di pasar uang.  

Yang menjadi permasalahan utamanya adalah bahwa sampai saat ini kita masih kesulitan untuk 

menghasilkan dollar. Mengapa? Terdapat beberapa alasan, salah satunya adalah nilai impor kita yang 

relatif lebih besar daripada ekspor. Hal ini menjadikan permintaan dollar tinggi. Secara mikro ekonomi 

tentu kita memahami bahwa semakin tingginya permintaan maka semakin tinggi pula harga yang 

diberikan. Sekarang kita paham, inilah salah satu penyebab nilai inflasi yang terjadi (kenaikan harga 

karena tingginya permintaan). 
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Terdapat dua faktor yang melatarbelakangi penguatan dan pelemahan nilai rupiah, yaitu faktor internal 

dan faktor eksternal. Adapun faktor internal yang paling mudah dipahami adalah dengan melihat 

fundamental ekonomi Indonesia melalui Produk Domestik Bruto (PDB). PDB sendiri adalah nilai pasar 

semua produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh negara pada periode tertentu, sehingga 

menjadikan PDB sebagai alat untuk menghitung pendapatan nasional. Di dalam PDB terdapat komponen 

nilai konsumsi, Investasi, pengeluaran pemerintah serta ekspor dan impor. Dari masa pemerintahan saat 

ini (Jokowi), diketahui PDB meningkat dari 5,02 menjadi 5,07 di akhir tahun 2017. Artinya tingkat 

perekonomian kita melalui pendapatan nasional relatif baik.  

Artinya apakah kita masih bisa memiliki harapan agar rupiah kembali menguat? Jawabannya adalah, 

“Ya! Sangat bisa.” Nilai PDB akan semakin tinggi seiring meningkatnya pertumbuhan ekonomi negara. 

Hal ini tentu menstimulus para investor untuk beramai-ramai menanamkan modalnya. Semakin banyak 

investasi asing langsung (Foreign Direct Investment) yang masuk, maka semakin besar peluang kita 

untuk meminta mereka mengkonversikan mata uangnya ke dalam rupiah sehingga nilai mata uang 

rupiah perlahan akan menguat. 

Untuk itu langkah yang diambil 

pemerintah berhutang untuk 

kepentingan membangun 

infrastruktur adalah keputusan 

yang sangat tepat dan sudah 

seharusnya mendapatkan apresiasi 

dan dukungan warga negaranya. 

Bayangkan, dengan pembangunan 

infrastruktur seperti tol, pelabuhan 

dan bandara, maka akses 

transportasi dan distribusi semakin 

mudah dan meningkatkan efisiensi 

biaya (cost). Harapan kedepannya 

tentu saja dengan meningkatnya 

PDB maka akan menguatkan mata 

uang rupiah itu sendiri. 

Kemudian mengapa pemerintahan sebelumnya (era SBY) nilai rupiah terhadap dollar bisa bertahan di 

Rp8.000 s.d. Rp10.000,-? Sederhananya, keputusan berhutang yang diambil adalah untuk pemenuhan 

subsidi dan impor secara besar-besaran. Sekilas memang hal ini menyenangkan masyarakat, karena 

harga BBM relatif murah karena adanya subsidi tersebut. Namun kelamaan hal ini mengakibatkan 

current account defisit yang pada saat kurs dollar menguat, maka inflasi menjadi tinggi karena harga-

harga ikut naik. Terlepas dari pro dan kontra mengenai langkah dan kebijakan tersebut, perlu digaris 

bawahi bahwa ini adalah upaya dan niat baik pemerintah sebelumnya untuk mensiasati perekonomian 

negara meskipun akhirnya banyak proyek dan infrastruktur mangkrak yang akhirnya perlahan dapat 

diselesaikan di era pemerintahan Jokowi. 

Ilustrasi – Pembangunan infrastruktur sebagai langkah strategi 
percepatan pertumbuhan ekonomi. 
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Hingga pada akhirnya hutang sebesar (kurang lebih) Rp3.727 Triliun harus ditanggung oleh 

pemerintahan Jokowi yang setiap tahunnya konsisten membayar cicilan hutang (bunganya saja) sekitar 

Rp250 Triliun. Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 

diketahui sebanyak Rp247,6 Triliun digelontorkan kembali untuk membayar hutang. Untuk menekan 

anggaran, tentu dalam hal ini pemerintah melakukan upaya penghematan dengan mencabut beberapa 

kebijakan subsidi BBM pemerintah sebelumnya dengan konsekuensi terjadi pertentangan publik. 

Memang kenapa kalau subsidi tidak dicabut? Tentu menyebabkan neraca perdagangan menjadi negatif 

(defisit) yang tidak bisa selamanya mengandalkan back up dari cadangan devisa negara.  

Dari sisi eksternal secara singkat, karena adanya peningkatan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin 

(bps) atau setara dengan 0,25% yang dikeluarkan oleh Federal Reserve (The Fed) yang merupakan 

sistem bank sentral Amerika Serikat. Selain itu dari sisi investasi, Amerika juga sangat gencar menarik 

investor negara lain dengan menawarkan tingkat “interest rate” yang cukup menarik meskipun tidak 

semua negara ambil bagian, terutama negara yang cukup kuat pertumbuhan ekonominya. 

Jadi dengan beberapa pembahasan singkat di atas, apakah dampak yang signifikan terhadap fluktuasi 

mata uang dollar di masyarakat, khususnya warga Lombok-NTB? Bila kita merujuk kembali ke beberapa 

paragraf di atas jelas dikatakan bahwa barang-barang impor menjadi penyebab utama mengapa mata 

uang dollar kian menguat terhadap rupiah. Artinya dampak yang paling dirasakan adalah kenaikan harga 

barang impor seperti kendaraan bermotor (otomotif), elektronik, hingga fashion branded seperti tas dan 

pakaian seharga jutaan rupiah. 

Apakah masyarakat menengah ke bawah secara signifikan terkena imbasnya? Jawabnya adalah “hampir 

dikatakan tidak.” Mengapa? Karena mayoritas masyarakat tidak membutuhkan barang mewah impor 

terutama bila sudah 

berurusan dengan pajak. 

Masyarakat lebih 

cenderung memperhatikan 

harga pangan dan 

kebutuhan pokok lainnya 

yang disediakan di pasar. 

Berdasarkan data yang 

dikeluarkan dan telah 

disahkan oleh Kepala Dinas 

Perdagangan Provinsi Nusa 

Tenggara Barat (NTB), sejak 

awal bulan Agustus hingga 

tanggal 9 September 2018 

(tulisan ini dibuat) pantauan 

perkembangan harga 

barang kebutuhan pokok di 
Ilustrasi – Aktivitas perdagangan di salah satu pasar tradisional. 
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tiga pasar tradisional Provinsi NTB yang meliputi Pasar Kebon Roek, Pasar Pagesangan dan Pasar 

Mandalika relatif stabil. 

Contohnya saja beras non-bulog rata-rata harga mulai dari Rp8.333 s.d Rp10.000,-/kg, harga gula pasir 

Rp12.000,-/kg. Untuk harga minyak goreng masih stabil di harga Rp10.200,-/ltr untuk minyak curah, dan 

Rp15.000,-/ltr untuk minyak kemasan premium. Beberapa harga pangan pokok lain juga terpantau 

menurun seperti daging ayam brolier mengalami penurunan dari Rp39.000 menjadi Rp34.833,-/kg. 

Harga telur Ayam juga terpantau menurun dari semula Rp26.667 menjadi Rp24.533,-/kg. Kemudian 

harga cabe merah besar dari yang semula Rp18.333,- sekarang turun menjadi Rp15.000,-/kg. Meskipun 

harga bawang merah dan putih terjadi kenaikan, namun dirasa tidak terlalu signifikan, dimana harga 

bawang merah dari semula Rp18.000,- naik menjadi Rp18.333,-/kg, sedangkan harga bawang putih dari 

semula Rp20.333,- naik menjadi Rp22.000,-/kg.  

Selain data pantauan harga di atas, beberapa data harga pangan lain juga dapat dilihat setiap harinya di 

harian Suara NTB, sehingga memungkinkan masyarakat NTB dapat menilai komparasi harga yang 

sesungguhnya beredar di pasar. 

Lantas mengapa 

masyarakat kita 

cenderung panik? Tiada 

lain karena sentimen 

negatif yang sudah 

didesain dengan apik di 

tengah suhu politik yang 

kian memanas. 

Kekhawatiran akan 

terulang kembalinya krisis 

moneter 1998 menjadi 

momok yang cukup 

menakutkan. Padahal 

menyamakan krisis 

ekonomi  1998 dengan 

yang terjadi sekarang di 

2018 sangat tidak 

relevan. Tahun 1998 

pelemahan rupiah terhadap dollar bisa mencapai 800% dimana nilai mata uang rupiah ketika itu anjlok 

dari Rp2.500,- menjadi Rp16.800,-. Bagaimana dengan keadaan saat ini? melemahnya nilai tukar rupiah 

terhadap dollar rata-ratanya adalah berkisar Rp13.500,- s.d. Rp14.800,- sehingga para ekonom menilai 

rupiah masih aman meskipun harus tetap diwaspadai.  

Sentimen negatif seperti yang belum lama ini terjadi ketika salah seorang cawapres yang memberikan 

pernyataan kontroversial di beberapa media bahwa saat ini uang senilai Rp100.000,- bila dibelanjakan di 

pasar hanya bisa membawa pulang cabe dan bawang. Sentimen negatif lain juga dikeluarkan dengan 

Ilustrasi – Penyalahgunaan media sosial ikut berperan dalam menyebarkan 
sentimen negatif ke khalayak publik. 
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mengatakan bahwa ukuran tempe sekarang setipis dengan kartu ATM. Seketika itu banyak para “emak-

emak” netizen yang beramai-ramai belanja ke warung dan pasar untuk membuktikan dan mengunggah 

video kegiatan belanjanya di sosial media. Sorotan-pun berdatangan karena hasil di lapangan tidak 

membuktikan hal yang demikian. Meskipun tidak masuk akal, namun pernyataan tersebut akan 

menciptakan suatu paradigma kepanikan tersendiri di benak masyarakat.  

Tentu hal ini menjadi paradoks, dimana pernyataan yang dilontarkan jauh bertolak belakang dengan 

keadaan sebenarnya. Maka, kedepannya diharapkan agar masyarakat dapat berpikir lebih kritis dan 

rasional atas segala informasi yang telah diterimanya. Peran ekonom dan akademisi sangat diperlukan 

untuk memberikan edukasi dan sosialisasi sebagai bentuk tanggung jawab profesi kepada masyarakat. 

Namun tentu dengan mengedepankan aspek netralitas dan bersifat objektif yang berpedoman pada 

nilai-nilai etika. 

Sebagai penutup 

sekaligus menjawab 

pertanyaan terakhir 

mengenai apa yang 

bisa kita lakukan 

sebagai warga negara 

khususnya kita yang 

berada di NTB untuk 

membantu 

menguatkan nilai mata 

uang rupiah? 

Jawabannya antara 

lain: membantu 

pemerintah dengan 

cara mendukung 

pengurangan 

penggunaan dollar 

karena impor (batasi 

konsumsi barang impor), menyesuaikan diri atas kenaikan harga BBM sebagai upaya pemerintah dalam 

pemerataan harga (program satu harga), membantu negara dalam pendapatan pajak (taat pajak), 

membantu pemerintah dan mendukung pembangunan infrastuktur berkelanjutan, meningkatkan 

kemampuan potensi daerah untuk menghasilkan produk layak ekspor, memaksimalkan aktivitas sektor 

jasa terutama pariwisata (potensi yang sangat besar untuk terus dikembangkan di NTB) dengan 

meningkatkan jumlah angka wisatawan dan industri kreatif nasional.  

Semoga dengan ulasan singkat ini kita dapat lebih memahami dan menyikapi dengan bijak apa yang kini 

tengah menjadi kondisi riil perekonomian kita, serta dampaknya yang timbul di kehidupan masyarakat. 

(*) 

Tanggal rilis: Sabtu, 8 September 2018. 

Ilustrasi – Kain tenun sebagai salah satu representasi industri kreatif NTB 

Foto: thelangkahtravel.com 
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Tanggal 6 – 8 September 2018 yang lalu nampaknya menjadi momen yang tidak akan terlupakan bagi 

para mahasiswa baru STIE AMM. Pasalnya pada hari tersebut mereka telah mengikuti kegiatan 

penataran dan perkenalan di lingkungan pendidikan tinggi setelah berhasil lulus proses Seleksi 

Penerimaan Mahasiswa Baru. Penataran yang diselenggarakan di STIE AMM memiliki karakteristik 

pendekatan kekeluargaan dan edukasi, sehingga mahasiswa baru merasakan atmosfir yang penuh 

kehangatan ketika mereka memasuki dunia kampus. Kini mereka telah resmi menjadi bagian dari 

keluarga besar STIE AMM atau yang biasa dipanggil dengan sebutan “Stiemmers”. 

Pelaksanaan Seleksi Penerimaan Mahasiswa 

Baru (Sipenmaru) tahun akademik 2018/2019 

telah dilaksanakan bertahap ke dalam tiga 

gelombang yang dilaksanakan pada tanggal 16 

Juli 2018, serta 6 dan 27 Agustus 2018. Pada 

Sipenmaru tersebut sebanyak 308 orang calon 

mahasiswa yang terbagi kedalam empat prodi 

(S1 Akuntansi, S1 Manajemen, D3 Akuntansi, 

dan D3 Keuangan dan Perbankan) dinyatakan 

lulus seleksi. 

Pada kegiatan seleksi ini, ujian yang diadakan 

terbagi menjadi dua bagian yaitu ujian tertulis 

dan wawancara. Pada sesi ujian tertulis, panitia 

pelaksana telah meyiapkan beberapa jenis 

bentuk soal tes yang meliputi tes kemampuan 

umum, tes bahasa Indonesia dan tes bahasa 

Inggris. Untuk ujian wawancara, sebanyak 

sepuluh orang dosen terpilih ditugaskan 

menjadi pewawancara para calon mahasiswa 

baru tersebut.  

TAJUK UTAMA 
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Suasana ujian wawancara calon mahasiswa baru STIE AMM. 

Dibantu anggota SEMA, calon mahasiswa baru STIE AMM sedang 

melakukan registrasi untuk mengikuti penataran. 

Meski pada saat sesi Sipenmaru tersebut Pulau 

Lombok sedang dilanda gempa, namun kegiatan 

penerimaan mahasiswa baru dan administrasi 

akademik tetap berjalan seperti sediakala. 

Hanya saja tempat yang lebih dikondisikan agar 

tindakan antisipasi dan evakuasi dapat segera 

dilakukan apabila gempa kembali terjadi. 

Setelah berakhirnya Sipenmaru, maka tibalah 

saat event besar yang diadakan oleh Bagian 

Kemahasiswaan yang membawahi Organisasi 

Kepanitiaan Mahasiswa STIE 

AMM yang tergabung dalam 

Senat Mahasiswa (SEMA) 

serta bekerja sama dengan 

divisi Humas STIE AMM untuk 

melaksanakan kegiatan 

penataran mahasiswa baru. 

Sebagai pembekalan kepada 

para mahasiwa baru, kegiatan 

penataran yang 

diselenggarakan tahun ini 

menghadirkan beberapa pihak 

instansi dan perusahaan 

swasta sebagai narasumber 

untuk memberikan wawasan 

kepada peserta 

mempersiapkan dirinya memasuki dunia 

pendidikan tinggi. 

Adapun beberapa Instansi yang dihadirkan 

antara lain dari Badan Nasional Narkotika 

(BNN) Kota Mataram dan Kepolisian Daerah 

Nusa Tenggara Barat (Polda NTB). 

Hadirnya BNN Kota Mataram memberikan 

penjelasan terkait dengan bahayanya 

penyalahgunaan narkotika yang kerap terjadi 

dan menyasar lingkungan pendidikan 

termasuk di dalamnya adalah perguruan 

tinggi. Untuk itu pemahaman ini sangat 

berguna bagi para mahasiswa baru agar 

terhindar dari jerat narkoba di lingkungan 

kampus. 

Selain itu Polda NTB juga memberikan materi 

terkait dengan keselamatan berlalu lintas. 

Hal ini menjadi perhatian yang cukup serius 

dikarenakan angka tingkat kecelakaan di 

wilayah NTB terbilang cukup tinggi karena 

minimnya kesadaran masyarakat pengguna 

jalan untuk tertib berlalu lintas.  
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Yunita Balqis (tengah) membawakan acara games interaktif pada sesi 

ice brekaing. 

Adapun narasumber yang didatangkan dari 

perusahaan swasta pada penataran ini adalah 

PT Nutrifood Indonesia dan PT Grab Indonesia. 

Dalam materi yang diberikan, kedua 

perusahaan swasta tersebut mengajak 

kepada para peserta mempersiapkan 

diri sebaik mungkin untuk menghadapi 

tantangan dunia kerja dan usaha ketika 

mereka terjun di masyarakat nantinya. 

Untuk itu berbagai perspektif diberikan 

kepada peserta melalui sosialisasi dan 

dialog interaktif. 

Selain narasumber yang didatangkan 

dari luar, pemateri pada penataran ini 

juga melibatkan beberapa unsur dosen dan 

pejabat struktural antara lain Dr. H. Umar Said, 

SH., MM (Ketua STIE AMM), H. Nizar Hamdi, SE., 

MM (Wakil Ketua II), Syaiful Amri, S.Pd., M.Pd 

(Wakil Ketua III), dan Ahmad Bairizki, SE., MM 

(Kabag. Humas).  

Beberapa materi terkait dengan lingkup 

akademik kampus diberikan oleh narasumber di 

atas seperti, pengenalan lingkungan kampus, 

lingkup administrasi dan kepegawaian, 

kemahasiswaan, serta 

pedoman pendidikan karakter bagi mahasiswa. 

Di sesi break acara, Panitia SEMA memberikan 

games interaktif agar para peserta dapat lebih 

akrab dan mengenal satu sama lain, baik 

dengan sesama peserta maupun dengan para 

seniornya. Saat itu acara dibawakan oleh Yunita 

Balqis yang merupakan salah seorang senior 

Senat Mahasiswa yang juga pernah menjabat 

sebagai Koordinator Humas Kemahasiswaan.  

  Keesokan paginya, acara berlanjut ke sesi jalan 

sehat. Para mahasiswa baru 

peserta penataran bersama-

sama dengan para anggota 

SEMA dan unsur dosen 

mengikuti jalan santai 

mengitari lingkungan jalan di 

sekitar bilangan kampus STIE 

AMM. Suasana akrab dan 

keceriaan yang ditimbulkan 

sangat terasa di momen ini. 

Tentu menjadi pengalaman 

tersendiri bagi peserta dapat 

bersama-sama dengan sesama 

mereka, para senior, dan 

unsur dosen dapat melakukan 
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Kegiatan jalan santai yang diikuti peserta penataran mahasiswa baru. 

Ketua Panitia Pelaksana, Hasan Basri (kanan) memberikan Souvenir kepada 

salah satu perwakilan peserta Penataran Mahasiswa Baru TA. 2018-2019. 

aktivitas berjalan santai bersama-sama. 

Setelah acara jalan sehat selesai dilaksanakan, 

mahasiswa melakukan rangkaian kegiatan 

ibadah. Bagi mereka yang  umat muslim, 

mereka melakukan istghosah bersama. Hal ini 

terkait dengan bencana gempa bumi yang 

menimpa Pulau Lombok. Sedangkan bagi 

mereka yang beragama lain 

(Hindu) kegiatan pelaksanaan 

ibadah dilakukan di Pura 

setempat. 

Terkait dengan kendala di 

beberapa kegiatan, Ketua Panitia 

Pelaksana Penataran Mahasiswa 

Baru dari SEMA, Hasan Basri, 

menjelaskan bahwa terdapat 

kesulitan teknis dikarenakan saat 

itu masih dalam kurun waktu 

tanggap - darurat gempa, “jadi 

untuk mengadakan pertemuan 

membahas bagaimana teknis 

tersebut agak sulit, tapi Alhamdulillah berkat 

kerjasama dari teman-teman panitia yang telah 

mengorbankan segenap tenaga dan pikirannya, 

maka kegiatan terealisasikan dan bisa dikatakan 

berjalan dengan lancar,” jelasnya. 

Lebih lanjut dirinya berharap agar para 

mahasiswa baru dapat memahami tugas dan 

tanggung jawabnya serta 

dapat berkontribusi untuk 

kampus. Untuk kegiatan 

kedepannya, semoga 

pelaksanaannya lebih baik 

dari acara-acara 

sebelumnya.” pungkas 

Basri. 

Akhirnya, kami ucapkan 

selamat datang dan selamat 

bergabung para mahasiswa 

baru di kampus STIE AMM, 

selamat menempuh studi 

pendidikan tinggi. 

“We welcome you, 

Stiemmers!” (Humas) 
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WISUDA TA. 2017 – 2018 
ekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM telah menggelar acara Wisuda yang bertempat di Hotel 

Lombok Raya Mataram. Wisuda yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober 2018 ini merupakan 

gelaran ke-45 untuk Program Pendidikan Diploma Tiga (D3), dan ke-12 untuk Program Pendidikan 

Strata Satu (S1). Pada periode ini STIE AMM berhasil meluluskan sebanyak 330 orang Sarjana dan Ahli 

Madya. Rinciannya, 109 orang dari program S1 Akuntansi, 174 orang dari program S1 Manajemen, 18 

orang dari program D3 Akuntansi, dan 29 orang dari program D3 Keuangan dan Perbankan. Sampai 

pada wisuda kali ini, alumni yang telah dimiliki oleh STIE AMM adalah sebanyak 5.320 orang. Adapun 

Wisudawan terbaik tahun ini jatuh kepada Nurhaliva dari Prodi S1 Akuntansi dengan IPK 3,98. 

Selain diikuti oleh para pengurus dan petinggi 

lembaga yang tergabung dalam Perkumpulan 

Pembina Lembaga Pendidika Tri Darma 

(P2LPTD) NTB, acara wisuda kali ini juga turut 

mengundang pihak Gubernur Provinsi NTB yang 

diwakili oleh dr. Nurhandani Eka Dewi, Sp.A., 

MPH sebagai Kepala Dinas Kesehatan Provinsi 

NTB, Koordinator Lembaga Layanan Pendidikan 

S 
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Tinggi (L2DIKTI) 

Wilayah VIII – Nusra 

Bali yang diwakili oleh 

I Made Gunawan 

Swarnaya, Perwakilan 

PTS dan PTN di Kota 

Mataram, serta 

beberapa unsur 

pimpinan perusahaan 

pemerintah dan 

swasta yang telah 

melakukan kerjasama 

dengan STIE AMM. 

Pada pembukaan 

upacara wisuda ini, 

atraksi “gendang 

beleq” ditampilkan di hadapan para peserta dan 

tamu undangan sebagai representasi budaya 

yang berasal dari Pulau Lombok.  

Setelah upacara pembukaan, laporan berita 

acara Wisuda Tahun Akademik 2017-2018 

disampaikan oleh Sekretaris Senat STIE AMM, 

Dra. Bq. Ertin Helmida, MP. Selanjutnya pidato 

sambutan juga diberikan oleh perwakilan tamu 

undangan dari Kantor Gubernur Provinsi NTB, 

dan L2DIKTI Wilayah VIII. 

Setelah sesi pemindahan tali toga selesai 

dilaksanakan, Ketua STIE AMM, Dr. H. Umar 

Said, SH., MM, menyampaikan pidatonya 

kepada para peserta dan tamu undangan. 

Dalam Pidatonya, Umar Said turut memaparkan 

keunggulan dan harapan bagi para lulusan, 

“Melalui penyelenggaraan proses pembelajaran 

ko-kurikuler yang dirancang dan terus 

dikembangkan dengan baik (sampai 

membuahkan suatu keunikan positif), 

diharapkan lulusan STIE AMM akan memiliki 

nilai pasar yang lebih tinggi dan competitive di 

pasar kerja ASEAN maupun Internasional. 

Seperti halnya Ijazah merekapun telah lebih 

dulu di-translate ke dalam bahasa Inggris 

sehingga negara lain lebih mudah untuk melihat 

keahlian mereka (lulusan STIE AMM),” jelasnya. 

Lebih lanjut Umar menyampaikan pesan, “Saya 

yakin kalian semua lulusan STIE AMM, sudah 

belajar melihat peluang pasar (berbisnis), 

sehingga bukanlah pekerjaan yang sulit karena 

sering teruji dan terlatih, dan jangan 

mengecilkan arti diri kalian. Jangan menjadi 

Suguhan atraksi gendang beleq pada pembukaan upacara wisuda. 

Perwakilan L2DIKTI Wilayah VIII,  
I Made Gunawan Swarnaya  
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rendah diri, saudara adalah 

lulusan STIE AMM, lulusan yang 

cukup memiliki kompetensi. 

Saya telah melakukan observasi 

kecil, lulusan yang lebih dahulu 

dengan saudara pada umumnya 

telah berhasil berkiprah 

ditengah masyarakat, untuk itu 

kami merasa bangga,” ujarnya. 

Melalui wisuda ini disampaikan 

bahwa lulusan STIE AMM telah 

dibekali dengan pendidikan dan 

pelatihan kompetensi sesuai 

bidangnya. Untuk program 

jenjang S1 lulusan telah disiapkan untuk 

menjadi manajer, konsultan dan pengusaha. 

Sedangkan untuk program jenjang D3, para 

lulusan telah disiapkan untuk menjadi analis 

keuangan, asisten-auditor internal, staf 

akuntansi dan pengusaha. Selain dalam bentuk 

ijazah dan transkrip, STIE AMM juga akan 

mengeluarkan Surat Keterangan Pendamping 

Ijazah (SKPI) sebagai sertifikat pendukung 

mengenai kemampuan dan keahlian yang 

dimiliki oleh setiap lulusannya. 

Hal yang perlu ditekankan dalam upaya 

peningkatan kualitas pendidikan, bahwa STIE 

AMM telah menjalin kerjasama dengan 

berbagai pihak swasta seperti di antaranya 

dengan PT Mitra Nata Yogyakarta untuk 

meluluskan mahasiwanya dengan keahlian 

bersertifikasi di bidang perpajakan melalui 

brevet A dan B. Selain itu program kerjasama 

akademik lainnya juga dijalankan dengan 

beberapa Perguruan Tinggi Luar Negeri seperti 

Universitas Tun Abdul Razak (UNIRAZAK) 

Malaysia yang memberikan kesempatan bagi 

para mahasiswa STIE AMM untuk mengikuti 

magang di berbagai perusahaan di Malaysia.  

Pada kesempatan ini, para hadirin dan tamu 

undangan diperlihatkan video program 

unggulan yang dimiliki oleh STIE AMM, 

diantaranya: program unit keunggulan di bawah 

lembaga P2KPN yaitu, Unit Kewirausahaan, Unit 

Pusat Karir, dan Unit English Speaking Zone. 

Selain itu ditampilkan juga Galeri Investasi 

Bursa Efek Indonesia (GI-BEI) STIE AMM dengan 

membentuk Kelompok Studi Pasar Modal 

(KSPM), dan yang terakhir model inkubator 

bisnis yang sedang dikembangkan berupa 

budidaya jamur. 

Dalam program pendidikannya, setiap prodi 

yang terdapat pada STIE AMM menitik beratkan 

penilaian dalam kegiatan sistematik penjamin 

mutu internal yang mengutamakan empat 

kualitas yang meliputi sumber daya manusia, 

manajemen, kegiatan kemahasiswaan, serta 

penelitian dan publikasi ilmiah. Semua program 

studi-pun sudah berakreditasi/ Klasifikasi B, dan 

saat ini STIE AMM sedang bersiap untuk 

meningkat ke akreditasi A. (Humas)
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Winda Sylvia WY 

 

Gelar Pengabdian, SEMA Selenggarakan 

Kegiatan Donor Darah  

 
 

enat Mahasiswa 

(SEMA) Bidang 

Pengabdian Kepada 

Masyarakat menggelar 

kegiatan Darma Pengabdian 

berupa donor darah dengan 

tema “Blood Donors Day – 

Peduli Sosial Setetes Darah 

Menyelamatkan Sejuta 

Jiwa”. Acara tersebut 

berlangsung pada hari Sabtu 

(20/1) yang lalu.  

Ketua Panitia Pelaksana, 

Winda Sylvia WY dalam 

keterangan persnya 

menjelaskan bahwa peserta donor darah berasal dari mahasiswa, staf dan juga dosen. Selain itu ada 

juga mahasiswa dari beberapa Perguruan Tinggi lain di kota 

Mataram yang diundang. Lebih lanjut dirinya menjelaskan 

mengenai tujuan dari kegiatan ini, “adapun tujuannya antara lain 

untuk memunculkan gerakan kemanusiaan dan juga meningkatkan 

solidaritas antar sesama anggota SEMA, dosen dan juga staf sebagai 

organisasi yang peduli dan juga mengabdi kepada masyarakat,” 

jelasnya. 

Pelaksanaan kegiatan yang bekerjasama dengan Palang Merah 

Indonesia (PMI) kota Mataram ini terbilang cukup lancar, Winda 

pun memberikan harapannya untuk acara ini, “harapan saya 

semoga kedepannya kampus kita bisa melaksanakan kegiatan 

darma pengabdian ini setiap tahunnya dan dapat menghadirkan 

lebih banyak pihak eksternal kampus untuk turut berpartisipasi 

membantu sesama,” pungkasnya. (Humas)  

S 

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

Tim Palang Merah Indonesia (PMI) sedang mengecek kesehatan peserta 

donor sebelum melaksanakan transfusi. 
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Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa 

fenomena gempa bumi telah mengguncang Pulau 

Lombok dan sekitarnya beberapa waktu yang lalu. 

untuk itu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM 

turut berpartisipasi dalam memberikan bantuan 

kepada korban gempa Lombok dan para pengungsi 

di Desa Ancak Karang Bajo, Lombok Utara (2/8).  

Setelah melakukan penggalangan dana selama 

beberapa hari, tim diterjunkan langsung ke lokasi 

bencana dan pengungsian yang ikut dikoordinasikan oleh perwakilan Senat Mahasiswa. Adapun 

distribusi bantuan disalurkan ke beberapa titik posko dari total delapan belas posko di Desa tersebut. 

Selain terjun ke desa tersebut, beberapa hari kemudian tim juga menuju daerah terdampak gempa 

lainnya. Termasuk di antaranya ke wilayah tempat tinggal para mahasiswa yang turut terdampak.   

Dalam keterangan yang diberikan oleh Staf Humas Kemahasiswaan STIE AMM, Cindra Dewi Kusuma, 

memaparkan bahwa 

bantuan yang diberikan 

berupa kebutuhan logistik 

baik pangan maupun 

sandang, “Bantuan yang 

sudah kami berikan langsung 

kepada para korban seperti 

makanan, minuman pakaian 

dan perlengkapan lainnya”, 

jelas Cindra. Lebih lanjut 

dirinya menjelaskan bahwa 

bantuan yang diberikan 

berasal dari sumbangan para 

civitas akademik STIE AMM, 

baik dosen, staf dan 

mahasiswa. Selain itu 

bantuan dana juga 

diberikan oleh masyarakat 

umum di sekitar kampus. Melalui kegiatan bantuan sosial ini Cindra berharap agar para akademisi 

memiliki rasa solidaritas dan kepedulian yang tinggi untuk meringankan beban para korban.  

Ditemui di tempat terpisah, Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan, Syaiful Amri, S.Pd., M.Pd 

menjelaskan bahwa kegiatan ini selain dapat meringankan beban para pengungsi dan korban gempa 

kegiatan ini juga merupakan bentuk wujud realisasi Tridharma yang salah satunya adalah pengabdian 

kepada Masyarakat, “Kita terjunkan juga perwakilan mahasiswa dan unsur dosen ke lokasi karena 

memang ini merupakan salah satu kewajiban perguruan tinggi dalam menjalankan tridharma, dalam hal 

ini adalah pengabdian,” pungkasnya. (Humas) 

STIE AMM Serahkan 

Bantuan Sosial 

Gempa Lombok 

Serah terima bantuan sosial oleh Senat Mahasiswa dan Civitas Akademika 

STIEAMM, yang diwakili oleh Syaiful Amri kepada salah satu koordinator 

posko (2/8). 
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Terbitkan SKPI, STIE AMM Resmi Gandeng P4M 
 

STIE AMM resmi melakukan kerjasama dengan Pusat Pelatihan dan Pengembangan Profesi Mataram 

(P4M). Hal ini ditandai dengan dilangsungkannya penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama antara 

kedua belah pihak bertempat di Ruang Rapat Kampus STIE AMM Mataram, pada hari Senin (1/22) 

kemarin. 

Selain untuk meningkatkan 

penguasaan keterampilan 

mahasiswa STIE AMM 

Mataram dalam bidang 

manajemen informatika dan 

digital entrepreneur, 

perjanjian kerjasama ini 

bertujuan untuk memberikan 

nilai tambah bagi kemampuan 

mahasiswa untuk dapat 

dijadikan bagian dari syarat 

memperoleh Surat 

Keterangan Pendamping 

Ijazah (SKPI). 

SKPI atau Diploma Supplement 

adalah surat pernyataan 

resmi yang dikeluarkan oleh 

Perguruan Tinggi, berisi 

informasi tentang 

pencapaian akademik atau 

kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi 

bergelar. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam 

bentuk narasi deskriptif yang menyatakan 

capaian pembelajaran lulusan pada jenjang 

KKNI yang relevan, dalam suatu format standar 

yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. 

Kabag. Humas STIE AMM Mataram, Ahmad 

Bairizki, SE., MM., menjelaskan bahwa kini STIE 

AMM Mataram sedang melakukan proses 

dalam upaya penerbitan SKPI bagi para 

lulusannya pada periode yang akan datang. 

“Berdasarkan kordinasi badan penyelenggara 

kegiatan pendidikan tinggi di STIE AMM 

Mataram, nantinya kami akan mengeluarkan 

SKPI dalam tiga bidang yang meliputi; keahlian 

trading saham yang dikoordinasikan oleh unit 

Galeri Investasi BEI, Keahlian Pajak oleh unit 

Pajak - Brevet A dan B, dan keahlian dalam 

berwirausaha baik secara konvensional yang 

dikelola oleh LPK-P2KPN serta digital 

entrepreneur melalui kerjasama kami dengan 

P4M.”  

Dalam penandatanganan perjanjian kerjasama 

ini, kedua belah pihak masing-masing diwakili 

oleh Dr. H. Umar Said, SH., MM., selaku Ketua 

SOSIALISASI, VISITASI, DAN KERJASAMA 

Dr. H. Umar Said, SH., MM (kiri) dan IGA. Ari Dharsini, SE,. (kanan) 
menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama antara STIE AMM Mataram 
dengan P4M. Turut disaksikan oleh Usman TS (Kepala LPK-P2KPN) dan Hj. 

Indah Ariffianti, SE., MM (Wakil Ketua 1) pada hari Senin (22/1). 
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STIE AMM Mataram (Pihak pertama) 

dan IGA. Ari Dharsini, SE,. selaku 

Direktur P4M (pihak kedua). Adapun 

durasi dari kerjasama ini akan 

berlangsung selama tiga tahun ke 

depan dan nantinya dapat 

diperpanjang atas kesepakatan kedua 

belah pihak. 

“Dengan kerjasama ini, maka 

nantinya SKPI dapat diterbitkan dan 

diberikan kepada lulusan kami 

melalui pendidikan dan pelatihan 

intensif yang telah diprogramkan. 

Tentunya besar harapan kami agar 

dapat menghasilkan lulusan yang 

memiliki keunggulan dan kompetensi di bidangnya masing-masing sebagai persiapan mereka 

menghadapi dunia kerja ataupun dunia usaha nantinya,” pungkas Bairizki. (Humas) 

 

 

Persiapkan Lulusan Berkompetensi, 
STIE AMM Selenggarakan Sosialisasi SKPI 

Rencana persiapan penerbitan Surat 

Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) 

oleh STIE AMM Mataram dinilai 

semakin matang. Hal ini terlihat dari 

sosialisasi yang diselenggarakan di 

ruang auditorium Lt.4, Rabu (14/3) 

lalu. Dalam sosialisasi ini, ratusan 

mahasiswa semester delapan beserta 

tim dosen dari prodi terkait mengikuti 

acara yang juga turut dihadiri oleh 

narasumber dari Bursa Efek Indonesia 

(BEI) Kantor Perwakilan Mataram dan 

juga lembaga pendidikan - Pusat 

Pelatihan dan Pengembangan Profesi 

Mataram (P4M).  

Jabat tangan – Disaksikan beberapa unsur pejabat interen, Kedua 
pimpinan dari masing-masing lembaga (STIE AMM dan P4M) 

tengah berjabat tangan usai menandatangani Surat Perjanjian 
Kerjasama, Senin (22/1). 

Kepala BEI Perwakilan Mataram, I Gusti Ngurah Sandiana 
sedang memberikan sosialisasi SKPI kepada mahasiswa (14/3).  
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Di hadapan para peserta acara, I Gusti Ngurah Sandiana selaku Kepala BEI Perwakilan Mataram 

menjelaskan bahwa saat ini peluang untuk berkarir di industri pasar modal sangat terbuka lebar 

terutama di daerah NTB, “kalau kita lihat sampai saat ini jumlah investor mencapai angka 800.556 

sedangkan jumlah broker dealers masih sangat rendah yaitu hanya sejumlah 5.941 orang saja, sehingga 

rationya mencapai 1:135, padahal Idealnya ratio perbandingan adalah 1:10,” jelasnya.  

Lebih lanjut I Gusti menjelaskan bahwa masih ada beberapa perusahaan sekuritas yang berminat 

membuka perwakilan di Mataram yang hingga kini masih terhambat kendala, “setelah Phintraco 

Sekuritas, Kresna Sekuritas dan Indo Premier Sekuritas, masih ada beberapa perusahaan lain yang ingin 

membuka perwakilannya di Mataram, namun kendalanya adalah masih sangat terbatasnya SDM yang 

telah memiliki sertifikasi yaitu kurang dari sepuluh orang.” Oleh karena itu dirinya berharap agar lulusan 

STIE AMM bisa memanfaatkan peluang karir yang menurutnya sangat menjanjikan ini. Terlebih melalui 

SKPI yang akan diterbitkan, para lulusan STIE AMM nantinya mempunyai sertifikat Wakil Perantara 

Pedagang Efek Pemasaran (WPPE-P). 

Sosialisasi SKPI selanjutnya 

disampaikan oleh lembaga 

pendidikan P4M melalaui Yuzni, 

S.Kom (Kabag. Pendidikan dan 

Kesiswaan) dan Syukron (Kabag. 

Pemasaran dan Sarpras). Dalam 

penjelasannya, kerjasama 

penerbitan SKPI oleh P4M 

adalah berupa keahlian Sistem 

Informasi Manajemen dan 

Digital Entrepreneur. Adapun 

beberapa kompetensi lulusan 

nantinya antara lain adalah 

penguasaan Microsoft Office, 

pembuatan dan pengelolaan 

blog/ website, dan juga strategi 

pemasaran via digital. 

Penjelasan mengenai Penerbitan SKPI ini ditutup oleh Yuli Astini, SE., M.Ak selaku dosen Akuntansi STIE 

AMM yang juga menjabat sebagai Kabag. Pelatihan Pajak Brevet A & B serta mewakili lembaga pelatihan 

Mitranata TaxHouse. Dirinya memaparkan bahwa penting bagi mahasiswa untuk memahami 

perpajakan. “sebagai profesional dan apapun bidang profesi yang kita geluti baik akuntansi, manajemen 

semuanya tidak terlepas dari pajak, bahkan profesi sebagai wirausaha sekalipun. Kita harus mengetahui 

jenis-jenis pajak apa saja yang harus kita bayar sebagai wajib pajak.” tuturnya. (Humas) 

 

 

Yuzni, S.Kom (Kabag. Pendidikan dan Kesiswaan P4M) memberikan 
materi sosialisasi SKPI kepada para mahasiswa.  
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Tingkatkan Literasi & Inklusi Keuangan, 

OJK dan BEI Gelar Sosialisasi di STIE AMM 

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan 

pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan telah melakukan 

sosialisasi di kampus STIE AMM (20/3). Selain OJK, Bursa Efek Indonesia (BEI) Kantor Perwakilan 

Mataram juga turut hadir untuk memberikan materi.  

Sosialisasi yang bertajuk 

“Sosialisasi OJK dan 

Edukasi Pasar Modal 

Syariah kepada Civitas 

Akademika STIE AMM” 

menghadirkan beberapa 

narasumber antara lain 

Aprillah HS (Kabag. 

Pengawasan Industri Jasa 

Keuangan OJK NTB), 

Muhammad Abdul 

Mannan (Staf OJK) dan 

Gusti Ngurah Sandiana 

(Kepala Kantor BEI 

Mataram).  

Pada sosialisasi yang 

diselenggarakan kali ini 

terasa cukup istimewa, 

pasalnya selain materi yang cukup menarik dan menghadirkan narasumber yang berkompeten, acara ini 

sekaligus memperkenalkan salah satu mahasiswi STIE AMM, Yunita Balqis yang berhasil menjadi duta 

OJK Provinsi NTB. Terpilihnya Balqis (panggilan akrabnya) sebagai duta OJK karena dirinya dinilai 

memiliki prestasi yang baik di bidang akademik. Selain itu Balqis juga terbilang aktif di beberapa kegiatan 

organisasi kampus. Dirinya menjabat sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Senat 

Mahasiswa dan juga pernah menjabat sebagai Ketua Koordinator Humas Mahasiswa STIE AMM. 

Dalam Sambutannya, Ketua STIE AMM, Dr. H. Umar Said, SH., MM mengharapkan agar mahasiswa dapat 

mengimbangi keadaan ekonomi yang semakin berkembang. Sementara itu narasumber Aprillah HS 

dalam kesempatannya menyampaikan beberapa poin penting pengenalan terhadap OJK antara lain, 

bagaimana cara OJK melindungi konsumen dan masyarakat, mengenalkan fungsi OJK serta tata cara 

penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa.  

Salah satu narasumber OJK, M. Abdul Mannan (kiri) memberikan materi 
diselingi dengan games partisipasi oleh para peserta. 



 

 30 

 

Buletin DINAMMIS Vol. 4  Edisi: Januari – Desember 2018 

Pada kesempatan ini juga 

disampaikan bahwa 

menurut survey yang 

telah dilakukan di tahun 

2016 yang lalu diketahui, 

bahwa daya literasi 

keuangan di Indonesia 

hanya sebesar 21,5% dan 

tingkat inklusi sebesar 

63,3%. Padahal dengan 

literasi keuangan yang 

baik (well literate), maka 

kita akan mampu melihat 

uang dengan sudut 

pandang yang berbeda 

dan memiliki kendali atas kondisi keuangannya. Selain itu kita mengetahui apa yang harus dilakukan 

dengan uang yang dimiliki, akan dimiliki dan bagaimana cara memanfaatkan uang. Selain itu inklusi 

keuangan merujuk pada jumlah orang yang menjadi nasabah atau pengguna jasa keuangan juga 

berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan nasional yang berkelanjutan. 

Untuk itu harapan dari kegiatan sosialisasi ini adalah agar generasi muda melalui mahasiswa dapat 

berperan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, terlebih kampus STIE AMM yang mencetak 

para lulusan yang tidak hanya sebagai ahli teori tetapi juga praktisi di bidang ekonomi. (Humas) 

 

 

Sosialisasi Peningkatan 

Keterampilan Tenaga Kerja dan 

Sertifikasi Kompetensi 
Pada hari Sabtu (24/3) yang lalu, STIE AMM bekerjasama dengan UPT Pelatihan Kerja – BLK Surabaya, 

menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang mengangkat tema “Peningkatan Keterampilan Tenaga 

Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Bagi Dosen dan Mahasiswa STIE AMM Mataram”. Acara yang 

berlangsung di auditorium lantai empat kampus STIE AMM ini dihadiri oleh ratusan peserta yang berasal 

dari mahasiswa dan perwakilan dosen.  

 

Aprillah HS (Kabag. Pengawasan Industri Jasa Keuangan OJK Provinsi NTB) 
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Sebelum acara sosialisasi 

berlangsung, diadakan 

pertemuan singkat yang 

dihadiri oleh perwakilan 

UPTPK-BLK Surabaya 

dengan para unsur 

pimpinan dan pejabat 

akademik. Pada pertemuan 

tersebut dibahas mengenai 

skema penerbitan sertifikat 

keahlian dan bagaimana 

kedepannya STIE AMM 

berperan dalam 

pembentukan Tempat Uji 

Kompetensi (TUK). TUK 

merupakan tempat kerja dan atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi 

yang telah diverifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) berlisensi.  

Adapun tujuan dari terselenggaranya acara ini adalah untuk mengingatkan kepada para peserta tentang 

pentingnya meningkatkan keterampilan sebagai tenaga kerja produktif di era globalisasi saat ini, di 

mana persaingan bisnis semakin ketat ditambah dengan pesatnya kemajuan industri yang sudah 

berbasis teknologi. Mereka yang tidak memiliki kompetensi tentu akan tergilas zaman, oleh karenanya 

keahlian yang dimiliki tersebut haruslah mampu dibuktikan dan mendapatkan pengakuan. Pengakuan 

tersebut berupa sertifikasi kompetensi yang dikeluarkan oleh lembaga yang kredibel. 

Acara sosialisasi ini dibuka oleh Dr. H. Umar Said, SH., MM., selaku Ketua STIE AMM. Dalam 

sambutannya Umar Said memberikan harapannya kepada para mahasiswa peserta, “diharapkan agar 

para mahasiswa nanti tidak hanya sekedar lulus, tetapi juga memiliki kompetensi.” Ujarnya. Lebih lanjut 

dirinya menjelaskan mengenai kemajuan teknologi di daerah lain, “kita lihat perkembangan dan 

kemajuan zaman sekarang, kalau di Jakarta hampir semua sistem sekarang sudah digantikan oleh 

perangkat teknologi sehingga tenaga manusia mulai dikurangi. Oleh karenanya apabila tidak memiliki 

kompetensi yang bersifat praktis, maka kedepannya kita akan semakin tertinggal.” Jelasnya. 

Sosialisasi yang dipandu oleh moderator Sigit Ary Wijayanto, SE., MM., yang mewakli LP3M STIE AMM 

ini menghadirkan Sutrisno, M.Pd., MM., selaku perwakilan UPT Pelatihan Kerja – BLK Surabaya sebagai 

narasumber.  

Dijelaskan bahwa sebagai angkatan kerja baik mahasiswa maupun dosen diperlukan pemahaman dan 

komitmen yang tinggi untuk mempersiapkan SDM yang profesional dan berkompeten. Untuk itu dirinya 

menjelaskan bagaimana skema kerjasama yang nantinya akan dijalin bersama dengan STIE AMM. 

“Bentuk pelatihan yang diselenggarakan berbasis kepada kebutuhan dan kompetensi, setelah itu 

penerbitan sertifikasi melalui uji kompetensi yang akan mendapatkan pengakuan dari lembaga asosiasi 

profesi dan dunia usaha,” jelasnya. Lebih lanjut Sutrisno menjelaskan bahwa penempatan dilakukan 

Rapat pendahuluan sebelum dimulainya kegiatan sosialisasi oleh UPT 
Pelatihan kerja – BLK Surabaya.  
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sesuai dengan tipologi kebutuhan, 

kesesuaian kompetensi lulusan dengan 

dunia kerja dan melalui pemberdayaan 

bursa kerja khusus (BKK). Selain 

penempatan dirinya juga menjelaskan 

bentuk pemagangan, “mengenai bentuk 

kerjasama UPTPK-BLK Surabaya, 

pemagangan akan diberikan melalui 

proses pendidikan dan pelatihan secara 

sistematis dan terorganisir sebagaimana 

pelaksanaan di perusahaan,” pungkasnya.   

(Humas) 

 
 

_____________________________________________________________________________________ 

Gelar Kuliah Umum, 

Kementrian Keuangan 

RI Sambangi STIE AMM 

Kementrian Keuangan Republik Indonesia melalui 

Badan Kebijakan Fiskal mendatangi kampus STIE 

AMM Mataram pada hari Kamis (12/4) yang lalu. 

Adapun tujuan dari kunjungan tim Kementrian 

Keuangan RI yang dipimpin langsung oleh perwakilan 

Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Ali 

Moechtar, SE., MA., adalah untuk memberikan 

sosialisasi dan kuliah umum mengenai 

perkembangan ekonomi terkini dan APBN 2018.  

Kuliah umum dengan materi “Menjaga Penguatan 

Pertumbuhan Ekonomi dan Perbaikan Kesejahteraan 

Melalui Kebijakan Fiskal” tersebut dibuka oleh Ketua STIE AMM, Dr. H. Umar Said, SH., MM., dan 

disampaikan langsung dihadapan ratusan sivitas akademik STIE AMM yang terdiri mahasiswa dan 

puluhan perwakilan dosen yang telah memadati ruang auditorium sejak pagi hari.  

 

 

Sutrisno, M.Pd., MM., (kanan) memberikan pengarahan 
pada acara “Sosialisasi Peningkatan Keterampilan Tenaga 
Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Bagi Dosen dan 
Mahasiswa (24/3). 

Ali Moechtar, SE., MA. 
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Dalam pemaparannya Ali Moechtar yang menjadi narasumber kuliah umum ini menjelaskan empat topik 

yang cukup penting untuk diketahui oleh publik saat ini. keempat topik tersebut meliputi: kondisi global 

dan domestik, tantangan pembangunan, kebijakan fiskal 2018, serta pengelolaan utang pemerintah. 

“Didukung dengan stabilnya konsumsi dan tingginya pertumbuhan investasi dan perdagangan maka 

pertumbuhan ekonomi dinilai masih cukup baik,” jelasnya di hadapan para peserta kuliah umum. Selain 

itu dirinya juga menjelaskan bahwa realisasi tingkat pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya terus 

meningkat, hal ini dikarenakan 

meningkatnya permintaan domestik dan 

juga perbaikan sektor internal. 

Ali Moechtar juga menjelaskan beberapa 

poin penting lainnya mengenai kebijakan 

strategis 2018, optimalisasi penerimaan 

perpajakan, peningkatan kualitas belanja 

negara melalui penguatan fungsi alokasi, 

distribusi dan stabilisasi, hingga alokasi 

APBN untuk penanggulangan kemiskinan 

dan dukungan pada masyarakat 

berpendapatan rendah. 

Setelah pemaparan materi oleh narasumber, acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. 

Beberapa perwakilan dosen dan mahasiswa tampak antusias memberikan pertanyaan terkait dengan 

materi. Acara akhirnya ditutup dengan pembacaan doa dan sesi foto bersama. 

Ditemui di tempat terpisah, Kabag. Humas STIE AMM, Ahmad Bairizki, SE., MM., memberikan 

keterangannya mengenai jalannya acara ini. Dirinya menilai acara ini cukup menarik, karena selama ini 

masyarakat kerap mendapatkan informasi yang tidak benar (bersifat hoax) mengenai keadaan keuangan 

negara, seperti utang di era pemerintahan sekarang yang dianggap semakin membengkak tidak 

terkendali, “seperti yang kita lihat bersama, berdasarkan data yang telah disajikan oleh Kementrian 

Keuangan RI diketahui utang negara kita masih di bawah 30% PDB. Sedangkan batas maksimal yang 

ditetapkan oleh Undang-undang (UU) No. 17 tahun 2003 sebesar 60%,” ujarnya.   

Terkait kelangsungan acara, dirinya juga menyampaikan beberapa harapan, “tentu besar harapan saya 

agar kuliah umum seperti ini dapat sering diselenggarakan oleh pemerintah ke berbagai perguruan 

tinggi. Selain bentuk sosialisasi dan informasi mengenai kebijakan dan pencapaian prestasi 

penyelenggaraan negara, hal ini juga sebagai bentuk peningkatan edukasi kepada seluruh akademisi 

agar dalam bersikap kritis tidak hanya berdasarkan informasi yang mengarah kepada opini sepihak, 

namun harus berdasarkan kajian literasi dan informasi yang valid berdasarkan data. (Humas) 

 

 

 

Sesi tanya jawab – Beberapa perwakilan dosen dan 
mahasiswa terlihat antusias dengan memberikan 
pertanyaan kepada narasumber. 
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Pembekalan KKL Tematik 2018 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM 

tengah mempersiapkan program Kuliah Kerja 

Lapangan Tematik (KKLT). Program 

direncankan berlangsung pada tanggal 8 

Agustus - 8 September 2018 yang 

dilaksanakan di Kecamatan Pemenang, 

Kabupaten Lombok Utara serta diikuti oleh 

mahasiswa Program Studi S1 Manajemen 

dan S1 Akuntansi. 

Berbagai persiapan dilakukan, salah satunya 

adalah dengan menyelenggarakan 

pembekalan KKLT yang telah berlangsung 

pada tanggal 25-27 Juli 2018 yang lalu. Dalam kegiatan tersebut, Panitia KKLT melalui Lembaga 

Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP3M) menghadirkan beberapa narasumber 

berkompeten sebagai pengisi materi pembekalan tersebut, baik dari dalam kampus STIE AMM (unsur 

dosen dan pimpinan) maupun didatangkan dari luar.  

Adapun beberapa narasumber yang didatangkan dari luar tersebut antara lain: Kabid. Perencanaan 

Ekonomi BAPPEDA Provinsi NTB Nuryanti, SE., MM, dengan materi “Program Pengembangan Ekonomi 

Kreatif”; Camat Pemenang Drs. Faisol, M.Si, dengan materi “Potensi dan Permasalahan Desa di 

Kecamatan Pemenang”; H. Haris Nurdin 

Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian 

dan Perdagangan KLU dengan materi “Jenis 

dan Proses Perizinan Usaha Industri 

Pengolahan di KLU”; Sigit Wijayanto beserta 

tim Bank BTN KCP Airlangga Mataram dengan 

materi “Permodalan Usaha Kecil”. 

 Acara pembekalan ini diadakan sebagai bentuk 

sosialisasi pemahaman program kerja yang 

harus dilaksanakan oleh para mahasiswa 

peserta KKLT. Pembekalan ini dilakukan agar 

nantinya mahasiswa memiliki pemahaman apa 

yang harus dikerjakan di lapangan, bagaimana 

program tersebut terlaksana, kepada siapa saja 

mereka berkoordinasi, hingga pada penyusunan laporan kegiatannya. Adapun tujuan dari KKLT ini 

adalah untuk membantu program Pemerintah Daerah KLU dalam upaya meningkatkan perekonomian 

masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. (Humas) 

H. Haris Nurdin (kanan) Menjadi salah satu narasumber 
Pembekalan KKLT (27/7). 

Sesi Tanya Jawab – Beberapa perwakilan mahasiswa 
memberikan pertanyaan kepada narasumber. 
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TIE AMM Mataram kedatangan tamu dari Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) pada hari Jumat 

(26/1). Sebanyak empat orang tamu delegasi dari USIM mewakili divisi Pusat Pembangunan 

Keusahawanan Siswa (PPKS), yaitu divisi khusus program pembelajaran dan pelatihan 

kewirausahaan bagi para mahasiswanya. 

 

S 

STIE AMM Terima Delegasi USIM Malaysia  

Studi Banding Kewirausahaan 
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Adapun kunjungan yang 

dilakukan tersebut adalah 

sebagai rangkaian studi banding 

dalam program Global 

Entrepreneurship Staff 

Outreach (GESO), dan STIE 

AMM Mataram mendapatkan 

kehormatan untuk mewakili 

perguruan tinggi yang ada di 

Indonesia sebagai rekan belajar 

dan pengembangan program 

kewirausahaannya. 

Kemudian delegasi USIM yang 

diwakili oleh Dr. Ummi Salwa 

Ahmad Bustanam, Dr. Nur 

Ainna Ramli, Puan Siti Norfaza 

Abdul Halit dan Puan Sry 

Yasarani Mohd Yasir, dipersilakan untuk berkumpul di Aula lantai empat STIE AMM untuk saling 

memperkenalkan dan mempresentasikan program kewirausahaan yang dimiliki oleh masing-masing 

perguruan tinggi. 

Acara dibuka oleh Ketua STIE AMM Mataram, Dr. H. Umar Said, SH., MM, dihadiri oleh para pejabat 

struktural, dosen, staf, dan perwakilan mahasiswa melalui Senat Mahasiswa. Dalam sambutannya Umar 

Said menjelaskan bahwa sebelumnya STIE AMM juga telah mendapat kunjungan dari Perguruan Tinggi  

Malaysia lainnya melalui Kolej Universiti Poly-Tech Mara (KUPTM) dan Universiti Tun abdul Razak 

(UNIRAZAK).  

Harapan mengenai 

pelaksanaan 

kerjasamapun juga 

dicurahkan oleh Umar 

Said, “diharapkan agar 

kedepannya USIM dan 

STIE AMM dapat saling 

belajar dan menjalin 

kerjasama, Inshaa Allah 

nanti kami akan adakan 

kunjungan balasan ke 

kampus USIM Malaysia 

untuk melakukan studi 

banding,” ujarnya. 

Cinderamata – Serah terima cinderamata sebagai representasi awal 
perkenalan hubungan kedua belah pihak perguruan tinggi. Adapun serah 
terima tersebut diwakili oleh Puan Sry Yasarani Mohd Yasir (kiri), Dr. 
Ummi Salwa Ahmad Bustamam (tengah), dan Dr. H. Umar Said, SH., MM 
(kanan). 

Presentasi pengenalan kampus USIM oleh Ummi Salwa (26/1). 
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Pada sesi presentasi dan diskusi, Usman TS 

selaku Kepala  Lembaga Pusat Karir – 

Pengembangan Pusat Kewirausahaan dan 

Produktivitas Nasional (LPK-P2KPN), ikut 

menjelaskan pemaparan dari program 

pembelajaran unggulan yang dimiliki unitnya. 

Selain itu terkait dengan kerwirausahaan dan 

juga akan diterbitkannya Surat Keterangan 

Pendamping Ijazah (SKPI), presentasi juga ikut 

disampaikan oleh Sukma Hidayat, SH, selaku 

Kepala Galeri BEI yang mewakili unit Galeri 

Investasi BEI – STIE AMM Mataram, serta Nenny 

Ariani, SE., M.Ak, selaku kepala LP3M. 

Setelah itu presentasi juga 

disampaikan oleh Ummi Salwa, 

selaku Pengarah PPKS-USIM 

Malaysia. Dalam pemaparannya 

diperlihatkan slide video profil 

kampus USIM sebagai 

perkenalan. Setelah itu Ummi 

Salwa juga menjelaskan tentang 

bagaimana program 

pembelajaran kewirausahaan 

yang diterapkan oleh PPKS-USIM 

serta capaian hasil yang telah 

diperoleh melalui para 

mahasiswanya. 

Setelah sesi pemaparan dan 

diskusi telah selesai, acara 

selanjutnya berlanjut ke 

penyerahan plakat dan souvenir oleh masing-

masing pihak  perguruan tinggi. Setelah itu 

acara ditutup dengan melakukan  foto bersama.  

Sebelum beranjak pulang, delegasi USIM di ajak 

berkeliling melihat inkubator bisnis STIE AMM 

untuk melihat kegiatan wirausaha para 

mahasiswanya dengan mengunjungi seluruh 

stan dan ruko. Selain itu mereka juga turut 

diajak untuk meninjau langsung kantor Galeri 

Investasi BEI sebagai salah satu program 

unggulan yang dimiliki oleh kampus STIE AMM. 

(Humas)

Delegasi USIM melihat inkubator bisnis dan kegiatan wirausaha 
mahasiswa STIE AMM. 
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Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM (STIE AMM) berkomiten untuk meningkatkan kualitasnya dalam 

bidang pendidikan. Hal ini tampak pada penyelenggaraan seminar yang bertajuk “Inklusi Keuangan dan 

Investasi Emas” yang dibawakan oleh PT Pegadaian (Persero) Kanwil VII Denpasar (PT Pegadaian). 

Kegiatan ini dilaksanakan bukan tanpa sebab, hal ini dikarenakan pada hari yang sama sebelum 

pelaksanaan seminar telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (MoU) antara PT 

Pegadaian dengan STIE AMM. 

Acara yang bertempat di Auditorium Lantai 4 

STIE AMM tersebut berlangsung pada hari 

Sabtu (27/10) yang lalu. Penandatangan 

perjanjian kerjasama tersebut di wakili oleh 

Julianto selaku Deputy Bidang Bisnis PT 

Pegadaian Persero Kanwil VII 

Denpasar dan Dr. H. Umar 

Said, SH., MM, selaku Ketua 

STIE AMM. 

Adapun jenis kerjasama yang 

tertuang dalam perjanjian 

tersebut meliputi kerjasama 

pemasaran dan edukasi. 

Terkait dengan program 

edukasi, PT Pegadaian akan 

mengadakan program 

kegiatan kuliah umum bagi 

mahasiswa seperti yang telah 

terlaksana pada seminar di 

hari tersebut. Selain itu 

mahasiswa STIE AMM juga 

berkesempatan untuk 

melakukan kunjungan studi dan mengetahui 

proses kerja PT Pegadaian.  

Dalam pelaksanaannya PT Pegadaian juga 

memberikan kesempatan besar kepada 

mahasiswa STIE AMM untuk melakukan Praktek 

Kerja Lapangan (PKL) dan juga membantu 

pelaksanaan kegiatan Tridharma kepada dosen 

dan mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. Sehingga melalui PT Pegadaian, STIE 

AMM berkesempatan untuk melaksanakan 

kegiatan Tridharma, yang salah satunya adalah 

kegiatan penelitian yang dapat dilakukan baik 

oleh dosen maupun mahasiswa dalam 

meningkatkan mutu hasil studi. (Humas) 

Penandatanganan MoU dengan  

PT Pegadaian (Persero) 
 

Penandatangan MoU yang diwakili oleh Dr. H. Umar Said, SH., MM (kiri) 
dan Julianto (kanan). 
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PT Nutrifood Indonesia dan STIE AMM 

Resmi Teken MoU 5 Tahun 

etelah di minggu sebelumnya (27/10) yang lalu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMM (STIE AMM) 

telah resmi bekerjasama dengan PT Pegadaian (Persero), kini giliran PT Nutrifood Indonesia yang 

juga resmi ikut bergabung sebagai mitra kerjasama dengan STIE AMM. Acara penandatanganan 

perjanjian kerjasama (MoU) yang berlangsung pada hari Selasa (30/10) tersebut merupakan follow up 

dari sosialisasi oleh PT Nutrifood Indonesia yang telah dilakukan pada tanggal 28 Juli 2018 yang lalu. 

Menurut Kabag. Humas STIE AMM, 

Ahmad Bairizki, SE., MM.,  dalam 

siaran persnya menyatakan hal ini 

lebih disebabkan oleh kondisi faktor 

eksternal yang terjadi ketika itu, 

“memang benar kita sudah lama 

menjalin komunikasi dengan pihak 

PT Nutrifood Indonesia, bahkan 

susunan draft MoU-nya sendiri 

sudah lama kita diskusikan. Namun 

penandatanganan baru bisa 

dilaksanakan sekarang karena 

menunggu situasi yang kondusif di 

antara kedua belah pihak terkait 

dengan gempa bumi Lombok dan 

tahap pemulihan kondisi internal,” 

ujarnya. 

Acara yang di gelar di auditorium 

lantai 4 STIE AMM ini, dihadiri oleh sejumlah perwakilan unsur pimpinan lembaga, dosen, dan 

mahasiswa. Pada kesempatan kali ini para mahasiswa turut menyaksikan penandatanganan MoU oleh 

masing-masing pihak yang diwakili oleh Dionisius Novan Andrianto (Marketing Promotion Coordinator 

NTB PT Nutrifood Indonesia) dan juga Dr. H. Umar Said, SH., MM, (Ketua STIE AMM).  

Dalam sambutannya Umar Said memberikan apresiasi yang positif terkait berlangsungnya perjanjian 

kerjasama ini. Menurutnya sudah saatnya mahasiswa menyiapkan diri untuk memiliki keterampilan 

praktis dan pengalaman yang mumpuni untuk terjun ke masyarakat nantinya. Untuk itu dirinya berharap 

agar kerjasama ini mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi mahasiswa 

dan lulusan STIE AMM. 

 

S 

Jabat tangan – Ketua STIE AMM, Dr. H. Umar Said, SH., MM (Kiri), 
dan Marketing Promotion Coordinator NTB PT Nutrifood Indonesia, 
Dionisius Novan Andrianto (Kanan) berjabat tangan usai 
menandatangani MoU (30/10). 
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Sambutan selanjutnya dibawakan oleh 

Dionisius Novan Andrianto yang 

menjelaskan bahwa melalui kerjasama ini 

mahasiswa STIE AMM akan 

mendapatkan kesempatan untuk 

mengikuti program magang di kantor PT 

Nutrifood Indonesia, “Kami berharap 

nantinya teman-teman mahasiswa bisa 

mengikuti program magang setidaknya 

selama tiga bulan, bahkan kalau bisa 

selama enam bulan. Mengapa? Agar 

teman-teman di sini memiliki 

pengalaman kerja yang nyata. Melalui 

program ini teman-teman bisa belajar 

banyak.” Jelasnya. 

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa perjanjian kerjasama ini bukan hanya sekedar menawarkan 

program magang, namun juga rekrutmen untuk menjadi karyawan di PT Nutrifood Indonesia. “Setelah 

ditandatangani perjanjian ini maka STIE AMM akan menjadi prioritas kami dalam melakukan scanning 

seleksi penerimaan karyawan pada open recruitment nanti.” Ujar Novan di hadapan para peserta acara. 

Dalam perjanjian MoU ini juga tertuang mengenai pelaksanaan program Tridharma perguruan tinggi 

bagi dosen dan mahasiswa, sehingga terbuka peluang bagi para civitas untuk melakukan kegiatan 

penelitian dan kerjasama dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. (Humas)     

 

Redam Hoax dan Hate Speech, KPID dan STIE AMM 

Gelar “Sharing Session Jurnalistik” 

 

Sabtu, 15 Desember 2018, STIE AMM bekerjasama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) 

NTB menyelenggarakan diskusi dan seminar dengan tajuk “Sharing Session Jurnalistik Televisi: NTB 

Bangkit.” Seminar kali ini terselenggara atas kerjasama dengan Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih (YPP) 

yang sekaligus merupakan yayasan di bawah SCTV dan Indosiar. 

Gelaran ini terasa istimewa karena narasumber 

utama yang dihadiri adalah para news anchor 

tenar dari program Liputan 6 SCTV, yaitu Djati 

Darma dan Dazen Vrilla. Peserta sangat antusias 

terhadap jalannya acara ini. Ratusan peserta 

yang memadati aula bahkan sudah tampak dari 

sebelum acara dimulai untuk menantikan 

kehadiran narasumber utama. 

Sambutan oleh PT Nutrifood Indonesia yang diwakili oleh 
Dionisius Novan Andrianto. 
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Selain kedua narasumber inti tersebut, 

materi acara sekaligus sambutan juga 

diisi oleh Muh. Amin selaku perwakilan 

Elang Mahkota Teknologi (EMTEK) Grup, 

dan juga Andayani, SE., MM, selaku 

Wakil Ketua KPID Provinsi NTB yang juga 

menjadi salah satu dosen di STIE AMM.  

Selain itu Wakil Ketua III Bidang 

Kemahasiswaan, Syaiful Amri, S.Pd., 

M.Pd juga memberikan sambutan 

sekaligus membuka acara ini.  

Merebaknya berita bohong (hoax) dan 

ujaran kebencian (hate speech) di 

lingkungan akademik menjadi salah satu 

alasan acara ini diselenggarakan. Tidak 

sedikit para akademisi yang menelan 

mentah-mentah berita yang belum 

terkonfirmasi kebenarannya. Andayani dalam 

pemaparannya menjelaskan mengenai fungsi 

dan peran KPI dalam menyaring tayangan di 

televisi. Dirinya juga menjelaskan mengenai 

maraknya hoax yang beredar di media, “untuk 

itu sebelum kita posting berita ke media, kita 

harus terlebih dahulu memastikan kebenaran 

berita tersebut. Think before you share,” 

tegasnya. 

Sesi berikutnya yang telah dinantikan yaitu 

sharing jurnalistik televisi bersama Djati Darma 

dan Dazen Vrilla. Pada sesi materi tersebut, 

kedua narasumber menjelaskan mengenai 

dunia jurnalistik media pertelevisian, 

bagaimana tugas seorang news anchor dan para 

wartawan dalam pemberitaan, serta apa saja 

kode etik jurnalistik yang harus dipegang. 

Selain itu dalam pemaparannya juga dijelaskan 

kembali tentang pentingnya menangkal berita 

hoax dan sepatutnya untuk menghindari ujaran 

kebencian di media. Pada sesi 

tersebut juga diiringi tanya-jawab 

dan games kepada peserta sehingga 

acara tersebut menjadi lebih atraktif. 

Di akhir acara dilakukan pengukuhan 

secara simbolis “Mahasiswa Peduli 

Siaran Sehat”, dan setelah itu 

perwakilan Emtek Grup memberikan 

plakat kepada STIE AMM yang 

diwakili oleh Syaiful Amri yang 

diakhiri dengan sesi foto bersama. 

(Humas)

Narasumber utama yang mengisi acara Sharing Session 
Jurnalistik Televisi, Djati Darma (kiri) dan Dazen Vrilla (kanan). 

Pose Bersama - Pengukuhan Mahasiswa Peduli Siaran Sehat 
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Bank Indonesia Gelar Diseminasi 

Sistem Pembayaran di STIE AMM 
 

Menutup akhir tahun 2018, Bank 

Indonesia (BI) menggelar seminar 

– diseminasi dengan tema 

“Sistem Pembayaran di 

Indonesia” pada tanggal 17 

Desember 2018 yang lalu. Acara 

yang bertempat di aula lantai 4 

STIE AMM ini menghadirkan 

narasumber langsung dari BI 

Kantor Perwakilan Provinsi Nusa 

Tenggara Barat.  

Beberapa narasumber yang hadir 

antara lain Ocky Ganesia (Deputi 

Kepala Perwakilan), M Yudhi 

Fatiha (Assistant Manager), serta 

beberapa jajaran staf BI lainnya. Kegiatan ini dihadiri lebih dari 125 peserta yang terdiri dari mahasiswa 

dan unsur perwakilan dosen STIE AMM. Adapun sambutan sekaligus pembukaan dari pihak kampus 

diwakili oleh Dra. Bq. Ertin Helmida, MP, selaku Sekretaris Senat STIE AMM.  

Dalam sambutannya, Ocky Ganesia menjelaskan beberapa hal terkait BI, antara lain tantangan BI 

sebagai regulator sistem pembayaran agar tidak merugikan masyarakat dan perkembangan serta 

penggunaan pembayaran non-tunai. Di akhir sambutannya Ocky-pun memberikan harapan kepada 

mahasiswa peserta, “saya berharap agar nantinya alumni dari STIE AMM dapat bekerja di Bank 

Indonesia.” lebih lanjut ditegaskan agar para mahasiswa bisa melakukan kunjungan ke kantor BI, “ya 

silakan nanti bila kampus STIE AMM ingin mengadakan kunjungan ke kantor kami, supaya mahasiswa 

juga bisa melihat aktivitas apa saja yang dilakukan di sana,” ujarnya. 

Materi yang disampaikan pada kegiatan seminar ini antara lain mengenai sistem pembayaran (kliring 

dan RTGS), Gerakan Nasional Non-tunai (GNNT), Gerbang Pembayaran Nasional (GPN), ciri-ciri keaslian 

uang Rupiah dan tata cara pelaporan uang palsu. 

Setelah penyampaian materi, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Peserta nampak 

antusias untuk memberikan sejumlah pertanyaan dan mengikuti games berhadiah yang diberikan oleh 

pihak BI. (Humas) 

 

Sambutan oleh Ocky Ganesia pada pembukaan seminar BI (17/12).   
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Prestasi demi prestasi selalu ditorehkan olah para civitas STIE AMM setiap tahunnya, tidak terkecuali 

tahun ini salah satu mahasiswi terbaik STIE AMM Jurusan S1 Manajemen, Yunita Balqis terpilih menjadi 

duta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB. Mahasiswi yang akrab disapa Balqis ini memang 

terkenal supel dan memiliki capaian prestasi yang luar biasa. 

Selain aktif di organisasi Senat Mahasiswa sebagai ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan, Balqis juga 

pernah menjabat sebagai koordinator Humas Mahasiswa STIE AMM. Ketika aktif menjabat di 

kehumasan, dirinya juga membantu dalam kegiatan Forum Bahasa Inggris dengan membentuk English 

Club dan berperan sebagai mentor pelatihan. Di luar organisasi kampus, pengalamannya sebagai 

mantan penyiar radio CNL FM di kota Mataram ini membuatnya semakin mudah menyesuaikan diri 

untuk berkomunikasi di khalayak publik.   

Pemilihan duta OJK dilaksanakan pada bulan Pebruari yang lalu. Sebanyak 15 peserta perwakilan lima 

kampus mengikuti training of trainer (ToT) oleh OJK. “Selama tiga hari dilatih terkait 

pengetahuan lembaga keuangan, setelah itu dihari terakhir kita mengikuti 

seleksi” ujarnya. 

Seleksi itu melalui dua tahap yaitu seleksi presentasi dan seleksi leadership 

group discussion. Pengetahuan yang diperolehnya di STIE AMM terkait 

lembaga keuangan dan non-keuangan, serta mempelajari hasil ToT, 

membuahkan hasil terpilihnya Balqis menjadi duta OJK. 

 “Alhamdulillah sayalah yang terpilih dari STIE AMM, tujuan duta 

OJK itu untuk mencerdaskan masyarakat NTB terkait literasi 

keuangan. Duta OJK diharapkan menjadi gerbang terdepan 

untuk mengedukasi masyarakat,” jelasnya. Lebih lanjut 

dirinya menjelaskan karakter masyarakat NTB, “masyarakat 

itu banyak punya uang, tahu perbankan tapi untuk 

menggunakannya belum paham. Apalagi di NTB ini paling 

sering kena investasi bodong, jadi itulah perlunya kita 

mengedukasi masyarakat dari desa sampai ke 

perkotaan,” terang Balqis. 

Selain sebagai duta OJK, Balqis juga kerap meraih 

prestasi akademik, dirinya pernah mewakili NTB dari perguruan tinggi swasta 

untuk program mahasiswa wirausaha di Malang. Balqis menang di tingkat provinsi dan masuk ke tingkat 

nasional. Selain itu dirinya juga meraih juara 2 lomba debat wawasan kebangsaan se-Pulau Lombok.  

“Saya bisa bersosialisasi dan menyalurkan ilmu yang didapatkan ke masyarakat, untuk saya sendiri saya 

bisa lebih percaya diri dan dapat banyak ilmu,” pungkasnya. (Humas)    

KOMPETISI DAN PRESTASI 

Yunita Balqis, Duta OJK Provinsi NTB 

Yunita Balqis 
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Suasana Kompetisi Debat Ekonomi 2018, tampak salah satu kelompok peserta 

sedang memaparkan argumennya yang disaksikan oleh para dewan juri. 

Kompetisi 

Debat 

Ekonomi 2018 
 

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) AMM 

menggelar acara Kompetisi Debat Ekonomi 

2018. Acara yang bertajuk “Mewujudkan 

Generasi yang Berdaya Saing dan Berkualitas 

Untuk Ekonomi Global” ini diselenggarakan oleh 

Senat Mahasiswa 

bidang Keilmuan dan 

Penalaran dan telah 

berlangsung pada hari 

Jumat (10/3) dan Sabtu 

(11/3) yang lalu. Syaiful 

Amri, S.Pd., M.Pd 

selaku Wakil Ketua III 

bidang Kemahasiswaan 

menjadi pembina dan 

pengarah acara. 

Amri menjelaskan 

bahwa tujuan dari 

pelaksanaan kegiatan 

ini adalah untuk 

menjaring mahasiswa 

yang berkompetensi di 

bidang ekonomi, 

”selain menunjukkan 

kompetensi mereka 

tentang perekonomian, mahasiswa yang tampil 

dalam debat ini diharapkan mampu 

memberikan argumen berdasarkan kajian 

literatur yang valid sehingga dapat memberikan 

solusi dari permasalahan ekonomi yang  

 

diberikan oleh dewan juri,” lanjutnya. 

Mengenai kriteria peserta yang tampil dalam 

lomba debat kali ini, Amri menjelaskan bahwa 

mahasiswa yang diikutsertakan telah melalui 

pendaftaran dan bantuan seleksi oleh para 

dosen pembimbing ademik dari masing-masing 

program studi dan angkatan. Lebih lanjut 

dirinya menjelaskan bahwa materi yang 

diperlombakan dalam kompetisi debat ini di 

ambil berdasarkan materi pembelajaran kuliah 

yang dikaitkan dengan informasi perekonomian 

yang sedang terjadi saat ini. “Adapun materi 

yang dibahas dalam debat ini mencakup 

permasalahan ekonomi mikro, makro, moneter, 

internasional dan Masyarakat Ekonomi Asean 

(MEA),” jelasnya.  

Ketika ditanya mengenai harapan dari hasil 

pelaksanaan debat ini, Amri menjelaskan bahwa 
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Ketua STIE AMM, Dr. H. Umar Said menyerahkan penghargaan kepada pemenang 

juara 1 Kompetisi Debat Ekonomi 2018. 

ajang ini adalah sebagai persiapan kompetisi ke 

tingkat yang lebih tinggi, “tentu besar harapan 

saya agar para mahasiswa dan kelompok yang 

keluar sebagai juara nantinya bisa 

diikutsertakan di ajang kompetisi debat tingkat 

NTB dan bukan tidak mungkin di tingkat 

nasional. Oleh karenanya peran institusi juga 

sangat diharapkan untuk dapat memberikan 

dukungan kepada mereka melalui bimbingan 

dan persiapan lainnya.” Pungkas Amri. 

Di tempat terpisah, Ketua pelaksana M. Rizal 

Aldi Pratama juga memberikan keterangan 

terkait dengan materi soal debat yang 

diperlombakan. Dirinya menjelaskan bahwa 

persoalan tersebut diambil berdasarkan kasus-

kasus ekonomi yang tengah menjadi 

perbincangan di tengah publik. 

“Materi yang diberikan lebih secara umum 

seperti kasus-kasus yang kini sedang viral atau 

nge-trend di masyarakat. Salah satu kasusnya 

adalah mengenai impor beras terutama di NTB. 

padahal seperti yang kita ketahui bahwa 

Provinsi NTB adalah wilayah lumbung padi yang 

surplus, sehingga menjadi pertanyaan kemana 

para petani mendistribusikan beras yang 

dihasilkan,” jelasnya.  

Melalui kompetisi debat ini, mahasiswa 

mendapatkan hadiah berupa uang tunai dan 

sertifikat penghargaan. Adapun juara pertama 

pada kompetisi ini diraih oleh kelompok Prodi 

Akuntansi Kelas B yang diwakili oleh Endang 

Noviana, Annurasma 

Ulhusna dan Denty Regina 

Cahyani.  

Acara ditutup oleh Ketua 

STIE AMM, Dr. H. Umar 

Said, SH., MM. Dalam 

pidato penutupnya Umar 

Said mengingatkan 

pentingnya pemahaman 

ekonomi saat ini oleh para 

mahasiswa. Dirinya juga 

sangat mengapresiasi 

para peserta debat karena 

acara berlangsung dengan 

lancar dan masing-masing 

kubu baik pro dan kontra 

dapat menerima hasil 

keputusan dengan 

toleransi dan lapang dada. 

Selain itu Umar Said pun berharap agar kegiatan 

seperti ini dapat terus diadakan sehingga dapat 

memotivasi para akademisi untuk 

meningkatkan prestasinya terlebih saat ini STIE 

AMM sudah mulai menjalin kerjasama 

internasional dengan beberapa kampus di 

Malaysia seperti Universiti Tun Abdul Razak 

(UNIRAZAK) dan Kolej Universiti Poly-Tech Mara 

(KUPTM).  

(Humas)    
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STIE AMM Juara 3 Harapan  

Olimpiade Ekonomi Islam 2018 
 

TIE AMM berhasil keluar sebagai juara tiga harapan setelah mengikuti kompetisi “Olimpiade 

Ekonomi Islam 2018” yang diselenggarakan oleh Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam 

Universitas Mataram (FoSSEI UNRAM). Kompetisi yang digelar pada tanggal 1 Desember 2018 

tersebut diikuti sepuluh perguruan tinggi se-Bali Nusra dan mempertandingkan sebanyak 27 tim peserta. 

Minarni, SE.I., M.SI sebagai dosen pembina peserta wakil STIE AMM memberikan keterangan dalam 

wawancaranya. “STIE AMM lolos di babak penyisihan yang menyisakan 9 dari 27 tim di mana terdapat 

50 soal yang harus diselesaikan. Setelah itu kita berhasil masuk ke babak semi-final dan mengikuti lomba 

cerdas cermat. Dari hasil tersebut kita menempati peringkat ke enam,” jelasnya. 

Adapun peserta perwakilan STIE AMM di ambil 

dari program studi S1 Manajemen konsentrasi 

Perbankan Syariah, S1 Akuntansi serta D3 

Keuangan dan Perbankan. Terkait dengan 

kendala, Minarni menjelaskan bahwa kendala 

cenderung berasal dari persiapan peserta yang 

belum terbiasa dengan ekonomi syariah, 

“memang kendala dari anak2 ini mayoritas 

mempelajari ekonomi konvensional dan bukan 

ekonomi syariah, jadi ada banyak sekali 

penyesuaian sehingga hal demikian merupakan 

sesuatu yang baru untuk mereka.” Jelasnya. 

Lebih lanjut Minarni juga menjelaskan kendala 

dari panitia yang pada saat pelaksanaan tidak 

sesuai dengan apa yang dijelaskan di technical 

meeting.  

Ketika ditanya mengenai lama waktu 

persiapan, Minarni menjelaskan bahwa waktu 

yang dimiliki tersebut sangat sempit, “Memang 

kami hanya memiliki persiapan selama empat hari untuk berlatih soal-soal. Hal ini dikarenakan kami 

terlambat mengetahui informasi mengenai kompetisi yang diselenggarakan, padahal pembukaan 

pendaftaran sudah sekitar 2 minggu lamanya. Sehingga kami baru mendaftar menjelang hari – H,” 

ujarnya. 

S 

Tim STIE AMM yang berhasil meraih juara 3 harapan 
pada kompetisi Olimpiade Ekonomi Islam 2018 di 
Universitas Mataram (1/12). 
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Lebih jauh Minarni berharap agar segera terbentuk suatu forum kajian, “tentu saya 

berharap agar nanti setelah terbentuk forum dalam bentuk kelompok studi 

ekonomi Islam , kita bisa belajar secara reguler dan lebih memantapkan 

kajian materi. Sehingga bila nanti ada olimpiade dan berbagai kompetisi 

ekonomi Islam selanjutnya, maka kita akan lebih siap,” harapnya.  

Perwakilan peserta Muhammad Ridwan, yang berhasil membawa piala 

juara 3 harapan juga ikut memberikan keterangan. “kesan-kesan 

saya tentu merasa bangga, bisa mengharumkan nama kampus 

kita karena bisa dikenal juga oleh kampus lain. Selain itu kita 

juga harus belajar lagi, karena bisa dibilang kemampuan kita 

masih jauh untuk bisa mencapai juara yang lebih baik.” 

ujarnya. 

Ridwan pun menjelaskan mengenai kendala yang ditemuinya, 

“kendala pertama dari materi, karena materi yang diujikan 

tidak sesuai dengan kisi-kisi. Yang ke dua, karena materi 

ekonomi Islam yang diberikan juga sangat luas sekali sehingga 

kita agak sedikit kewalahan. Namun kita juga memaksimalkan 

kemampuan dan wawasan dari ilmu yang selama ini kita pelajari.” 

Dirinya berharap agar kedepannya bisa lebih baik lagi dengan banyak 

belajar. Bahkan dirinya mengaku sudah memiliki beberapa rencana kedepannya terkait dengan ekonomi 

Islam, “Saya dan beberapa rekan sudah berencana untuk mendirikan koperasi syariah dengan beberapa 

alumni STIE AMM,” pungkas Ridwan. 

Pada kesempatan terakhir, Minarni selaku dosen pembina juga berharap agar kegiatan dalam 

memperkaya wawasan ekonomi Islam mendapat dukungan dari lembaga, “saya berharap agar lebih 

lancar kedepannya dalam kegiatan seperti ini kami mohon dukungan dari pihak otoritas kampus, baik 

dari segi fasilitas untuk kami belajar seperti ruangan, dan buku-buku. Selanjutnya mungkin perlu adanya 

kerjasama seperti kampus-kampus lain dengan memiliki bank mini syariah dengan bekerjasama dengan 

pihak perbankan syariah yang terdapat di kota masing-masing. Di kota Mataram sendiri sudah ada lima 

bank syariah yang mungkin bisa bekerjasama dengan kita kedepan,” pungkasnya. (Humas) 

Minarni, SE.I., M.SI. 
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Pada rubrik kali ini redaksi berhasil mewawancarai salah seorang dosen tetap STIE AMM di Program 

Studi S1 Manajemen, Andayani, SE., MM. Selain sebagai seorang dosen, dirinya kini juga berkiprah di 

Lembaga Independen Negara – Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi NTB dengan 

jabatannya saat ini sebagai Wakil Ketua KPID NTB.  

Ditemui di ruangan kerjanya, Andayani yang turut mewakili lembaga KPID menyikapi berbagai isu 

yang sedang marak berkembang di masyarakat dan lingkungan akademis terkait dengan maraknya 

penyebaran berita bohong (hoax) dan ujaran kebencian (hate speech). Apa dan bagaimana Andayani 

berkiprah di lembaga ini? Mari kita simak ulasan wawancara eksklusif berikut. 

Andayani: “Stop hoax dan hate speech di lingkungan akademik.” 

Red: “Sudah berlangsung berapa 

lama Ibu Andayani berada di 

dalam kepengurusan KPID 

Provinsi NTB?” 

NS  :  “Berdasarkan SK yang 

diterima saya mulai di KPID 

NTB terhitung sejak tanggal 5 

April 2018, jadi sudah sekitar 

8 bulan. Proses seleksinya 

mulai dari pendaftaran 

hingga lulus di pansel, baru 

saya kemudian diuji fit and 

proper test oleh Komisi I DPRD Provinsi NTB.”  

Red: “Selain sebagai akademisi, adakah alasan khusus mengapa Ibu ingin berkiprah di KPID? 

NS  : “Secara pribadi saya sudah lama gerah melihat tayangan-tayangan televisi yg kurang 

mendidik. Menggambarkan dunia layar kaca yang sangat berbeda dengan keadaan sehari-hari. 

Remaja sangat mudah terpengaruh oleh tren yang diciptakan televisi. Berangkat dari 

kegelisahan ini yang membuat saya termotivasi untuk menjadi bagian dari KPID. Dimana 

tugasnya mengawal penyiaran yang memperkuat watak dan jati diri bangsa. Penyiaran yang 

sehat bagi khalayak.” 

Red: “Sejauh ini bagaimana peran KPI/ KPID dalam hal mengedukasi masyarakat?   

NS  : “Tentu berdasarkan tugas pokok dan fungsi kami yang pertama adalah terkait dengan regulasi 

UU penyiaran baik televisi dan radio akan melalui proses perizinan sesuai dengan alur di KPID. 

Selanjutnya yang kedua kami juga membangun infrastruktur penyiaran, dimana tanggung 

jawab kami menyaring penyiaran agar konten-konten di dalamnya mengandung unsur 

pendidikan dan hiburan yang bersifat positif sehingga media tersebutcdapat menjadi media 

perekat dan pemersatu bangsa.” 

Andayani, SE., MM. 

PROFIL & WAWANCARA EKSKLUSIF  
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Red: “Sebagaimana yang kita ketahui bahwa sebelumnya Menkominfo pernah berkunjung ke 

Lombok, karena Lombok dinilai sebagai salah satu daerah yang memiliki pengguna media sosial 

terbesar di Indonesia, terkait hal tersebut apakah KPID pernah mengadakan survei khusus 

terkait dengan hoax dan hate speech di masyarakat?” 

NS  : “Kalau dari ranah kami di KPID sendiri terkait dengan media mainstream, utamanya siaran 

televisi dan radio. Seperti halnya penyiaran berita tentu harus melalui verifikasi terlebih dahulu 

sehingga jelas narasumbernya, waktu kejadiannya. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa 

ada juga pemberitaan dari media mainstream tersebut yang tidak terkonfirmasi. Selain itu 

beberapa tayangan yang dianggap melenceng seperti memvisualkan adegan kekerasan, 

pornografi, hal-hal berbau mistis. Beberapa konten tersebut tidak dianjurkan oleh KPID 

berdasarkan pedoman perilaku penyiaran maka kami akan memproses lembaga penyiaran 

yang bersangkutan. Bisa berupa teguran tertulis hingga menghentikan program siaran yang 

bersangkutan dengan mencabut izin siarannya.” 

Red: “Secara sosial dan kultural khususnya di NTB, bagaimana peniliaian Ibu mengenai kesiapan 

penerimaan masyarakat terhadap media platform berbasis digital yang memberikan ragam 

informasi yang hampir tidak terfiltrasi?” 

NS  : “Kalau kita lihat, masyarakat punya posisi yg pasif sebagai penerima informasi. Masyarakat 

belum siap menerima informasi dari berbagai media mainstream. Ironisnya terjadi ketika 

masyarakat berhadapan dengan era disruption yang diserbu dan disuguhi dengan berbagai  

berita yang belum tentu mereka butuhkan. Media daring menyajikan judul-judul berita yg 

kadang provokatif sehingga memancing kita untuk mengklik. Apa yg dibaca dianggap suatu 

kebenaranyang harus dibagikan, padahal belum tentu berita tersebut benar.” 

Red: “Lantas bagaimana pandangan Ibu mewakili KPID terkait dengan maraknya konten 

pemberitaan yang mengandung unsur hoax dan hate speech?” 

NS  : “Ya memang biasanya hoax dan hate speech booming pada saat memasuki pemilu seperti 

pilkada dan pilpres. Pada saat prosesnya masing-masing pihak akan saling melempar berita 

dengan tujuan untuk mendiskreditkan lawan pasangannya. Kita juga bisa melihat yang terjadi 

di media sosial seperti facebook dan twitter, serta beberapa grup medsos lainnya banyak yang 

menyebarkan berita-berita seperti itu. Resikonya tentu yang bersangkutan dapat dijerat 

dengan UU ITE, ini yang kurang edukasinya kepada masyarakat termasuk generasi muda untuk 

bagaimana bisa menggunakan platform media sosial dan internet dengan bijak dan 

bertanggung jawab.  

Kita melihat sudah banyak contoh kasusnya yang berujung pada proses hukum karena ikut 

menyebarkan berita yang tidak terkonfirmasi dan terverifikasi. Hal ini yang sering kami lakukan 

dengan mengadakan sosialisasi ke berbagai lembaga pendidikan seperti sekolah dan 

perguruan tinggi agar cerdas dalam menggunakan media sosial.” 
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Red: “Bagaimana kita bisa melihat atau 

membedakan mana platform media yang 

baik dan mana yang menyajikan berita 

yang belum tentu kebenarannya?”   

NS  : “ya seperti berita-berita di 

berbagai portal online ini sebenarnya ada 

lembaga yang berkompeten yaitu Dewan 

Pers. Jadi lembaga ini berkewajiban 

menjalankan apa yang tertuang di 

perundangan pers. Media pers haruslah 

berizin dan juga mendapat verifikasi dari 

dewan pers. Artinya mereka bisa 

menayangkan berita dan melakukan 

kegiatan jurnalistik namun harus memiliki 

izin. Karena bila tidak, tentu mereka dapat 

terjerat UU ITE yang tadi telah disebutkan. Berdasarkan hasil pembahasan dengan dewan pers 

bersama KPU dan Bawaslu kemarin agar sumber berita media daring (online) harus terdaftar di 

Dewan Pers. Media pers jumlahnya ribuan, termasuk di Provinsi NTB sendiri sangat banyak, 

tetapi tidak semuanya terdaftar sehingga legalitas dan kepastian hukum perlu dipertanyakan.” 

Red: “Bagaimana pandangan Ibu yang juga sebagai seorang akademisi terkait dengan sense of 

awareness hoax dan hate speech dalam dunia pendidikan kita saat ini? Siapa saja yang 

berpotensi terlibat dalam penyebaran konten hoax dan ujaran kebencian (hate speech)?    

NS  : “Karena kita berada di lingkungan akademis, tentu seharusnya mahasiswa lebih cerdas dalam 

bersikap. Begitupun dosen-dosen dalam menyampaikan suatu referensi informasi baik untuk 

materi perkuliahan dan sebagainya harus mengacu pada sumber-sumber yang terpercaya.” 

Tentu semua berpotensi, baik dosen dan mahasiswa rasanya masih gagap pemanfaatan 

teknologi, dalam artian begini... kita punya gadget canggih namun bagaimana 

menggunakannya dengan cerdas dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi orang lain 

rasanya masih susah juga. Misalnya saja ketika kita bangun tidur melihat ada broadcast berita 

dari satu grup, cenderung tidak di baca secara utuh dan tidak mengklarifikasi dulu 

kebenarannya, langsung saja dishare ke grup lainnya. Dalam hitungan detik berita-berita 

tersebut sudah menyebar ke orang banyak, begitu seterusnya ketika mereka menyampaikan 

informasi tersebut ke grup lainnya masing-masing.  

 Dari sini saja kita sudah ikut andil dalam menyebarkan berita hoax dan hate speech. 

Seharusnya kita bisa mulai dari dunia akademisi atau dunia kampus, kita sebagai dosen mari 

kita cerna dan telaah kembali berita-berita yang masuk ke dalam gadget kita baru kemudian 

kita share, dan kalau ternyata informasi tersebut tidak benar dan berpotensi menyebabkan 

konflik sosial, maka hentikan peredaran informasi tersebut, kita stop sampai di tangan kita.” 
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Red: “Hmm.. Jawaban yang sangat menarik, kemudian terkait dengan hoax dan hate speech di 

kalangan akademisi tersebut, apakah ada tips lain yang bisa Ibu sampaikan?” 

NS  : “Yang pertama tentu dari kita kalangan pendidik, apabila kita menemukan kalimat-kalimat 

ujaran kebencian agar kita hindari seperti yang banyak di media sosial saat ini. Apalagi 

sekarang menjelang pemilu, ini sangat rawan dan penyebarannya seperti jamur. Semua 

kalimat-kalimat ke arah provokasi dan cenderung mengarahkan kita untuk memberi komentar. 

Sebagai pendidik justru kita harus memberikan edukasi dan contoh kepada masyarakat untuk 

memposting atau memberikan manfaat kepada orang lain. 

 Yang kedua adalah terkait dengan konten hoax, sebenarnya sudah ada aplikasi yang tersedia di 

Playstore sehingga kita bisa mengecek apakah berita tersebut benar atau tidak. Yang ketiga, 

kita bisa mengakses website Menkominfo, dimana secara berkala dirilis mana info-info yang 

terkait hoax. Mungkin itu tips sederhana yang bisa saya sampaikan agar menjadi rujukan kita 

bersama.”  

Red: “Apa harapan Ibu untuk kedepannya pada lembaga pendidikan tinggi terkait dengan hal ini?” 

NS  : “harapan kedepannya agar ada media yang dapat menghubungkan sesama civitas akademik, 

dan juga antara pihak kampus dengan para stakeholders, seperti adanya website dan majalah 

kampus yang memberikan informasi bermanfaat seperti apresiasi prestasi kepada para 

akademisi. Contohnya saja informasi prestasi mahasiswa yang tidak hanya di bidang akademik, 

namun juga di bidang non-akademik. Demikian halnya juga dengan para dosen yang rajin 

membuat jurnal dan melaksanakan penelitian dapat di share di media kampus. Hal yang 

demikian dapat memancing civitas untuk dapat lebih berprestasi.” 

Red:  “Terakhir, mewakili KPI/KPID apa pesan yang dapat disampaikan kepada para civitas akademik 

dan masyarakat dalam menikmati tayangan dan informasi yang sehat?” 

NS: “Pesan kami agar setidaknya dimulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga. Dalam masyarakat 

sendiri peran orang tua dalam memberikan tontonan tayangan televisi harus memilih tayangan 

yang sehat dan mendidik. Harus memperhatikan dan menyesuaikan rating tayangan. Saat ini 

KPI sudah memberikan petunjuk sesuai dengan usia penonton, mana tayangan yang 

diperuntukan untuk segala usia maupun mana yang khusus dewasa. Karena bagaimanapun kini 

kita tengah menghadapi degradasi moral. Seperti anak-anak yang menonton tayangan drama 

Korea yang berisi adegan percintaan. Ini belum waktunya untuk mereka. Selain itu sebaran 

informasi dan tayangan yang bersifat provokasi  harus lebih difiltrasi agar dapat terhindar dari 

konflik hoax dan ujaran kebencian.” 

Red: “Baik Ibu Andayani, kami ucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk sesi 

wawancara kali ini. Sukses selalu untuk Ibu.” 

NS  : “Terima kasih kembali untuk redaksi, semoga selalu menginspirasi dan memberikan informasi 

edukasi yang membangun.” (*Humas) 
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Agus Fahrul: Pendidik Adalah Hasrat Saya 

Agus Fahrul Chair, SE., M.Ak, atau yang akrab di sapa 

Agus, adalah salah seorang dosen muda di kampus STIE 

AMM. Agus sendiri memulai kiprahnya sebagai dosen di 

tahun 2018, dan mulai mengajar di bulan September 

yang lalu. Adapun latar belakang pendidikannya 

ditempuh di Universitas Mataram dengan mengikuti 

program studi S1 Akuntansi (SE) dan S2 Magister 

Akuntansi (M.Ak). Tidak heran dengan keahliannya di 

bidang Akuntansi, Agus dipercaya untuk menjabat 

sebagai dosen di homebase Prodi S1 Akuntansi.  

Sebelum menjadi seorang dosen, dirinya telah memiliki 

sejumlah pengalaman profesional di bidang bisnis dan 

pemasaran dengan berkarir di PT HM Sampoerna Tbk. 

Selain menjadi Team Leader, terakhir Agus menjabat 

sebagai Admin Treasury dan Merchandiser hingga tahun 

2015. Sampai sekarang Agus juga bekerja sebagai 

Auditor di kantor Akuntan Publik Hendro, Busroni dan 

Alamsyah. Selain itu Agus juga aktif di penyelenggaraan 

di beberapa kegiatan Event Organizer.   

Ketika redaksi menanyakan perihal profesi dan ketertarikannya sebagai seorang dosen, dirinya memberikan 

penjelasan, “karena menjadi pendidik adalah hasrat saya, merupakan suatu kebanggaan apabila ilmu yang saya 

berikan dapat bermanfaat untuk orang yang mempelajarinya,” jelas Agus.  

“Saya sering bertemu dengan banyak orang, dan banyak dari mereka yang bertanya kepada saya. Namun saya 

menyadari bahwa ilmu yang saya miliki masih kurang, sehingga untuk meningkatkan kompetensi akhirnya saya 

memutuskan untuk mengambil program strata dua (S2),” sambungnya. 

Ketika ditanya mengapa harus menjadi seorang dosen untuk mendidik, dirinya kembali memberikan penjelasan, 

“kelebihan sebagai seorang dosen yang saya rasakan adalah saat ini saya memiliki profesi yang lebih fleksibel, 

artinya saya dapat memiliki waktu luang untuk mengerjakan pekerjaan yang lain. Selain image yang cukup prestis, 

dosen juga memiliki legalitas sebagai pengajar di level tertinggi,” jelasnya. 

Terkait dengan pendidikan tinggi yang ada di pulau Lombok, dirinya menanggapi dengan cukup serius, “kualitas 

pendidikan tinggi kita masih kalah dengan di luar, terlebih swastanya juga demikian. Kita bisa melihat dari minat 

mahasiswa yang menjadikan PTS sebagai second choice.” Dibandingkan dengan mahasiswa STIE AMM dirinya 

menjelaskan, “Sebenarnya mahasiswa STIE AMM juga tidak kalah, tapi dilihat dari kacamata saya yang pernah 

sebagai praktisi entrepreneur seharusnya mahasiswa bisa lebih diarahkan ke arah sana (wirausaha). Bagaimanapun 

jumlah mahasiswa yang banyak tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia,” terangnya. 

Agus pun berharap agar mahasiswa agar dapat mengasah keterampilannya baik soft skill maupun hard skill. 

“Meskipun tidak semua dari mereka hendak menjadi seorang entrepreneur, namun penanaman jiwa untuk 

berwirausaha harus ditanam sejak dini. Sehingga ketika mereka lulus bukan lagi ditanyakan apa pekerjaannya, 

tetapi berapa penghasilan perbulannya. Apakah 5 juta? 7 juta? 10 juta? Atau bahkan lebih,” Pungkasnya. (Humas)   

Agus Fahrul Chair, SE., M.Ak. 

SDM: SUARA DOSEN MEMOTIVASI  
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M. Rizal Aldi Pratama  

Rizal: “Mari 

menjaga 

solidaritas.” 
Profil Mahasiswa kali ini mengangkat sosok M. Rizal Aldi 

Pratama, salah seorang mahasiswa yang kini duduk di 

bangku semester lima Program Studi S1 Akuntansi. Rizal 

(panggilan akrabnya) adalah Ketua Senat Mahasiswa 

(SEMA) STIE AMM periode 2018-2020. Dirinya dilantik 

untuk menjabat di kepengurusan SEMA pertanggal 29 

September 2018.  

Pada proses pemilihan Ketua SEMA, Rizal berhasil 

memperoleh suara terbanyak mengungguli ke tiga 

kandidat lainnya. Hal ini tentu saja dipengaruhi oleh visi 

dan misi yang disuarakannya untuk memperbaiki kualitas 

mutu akademik dan organisasi.  

Pada sesi wawancara oleh redaksi, dirinya menjabarkan visi dan 

misinya sebagai berikut: “adapun visi yang saya ajukan adalah untuk mewujudkan organisasi senat 

mahasiswa yang mandiri, berdaya saing,   dan berjiwa domokratis dengan berlandaskan Tri Dharma 

Perguruan Tinggi. Sedangkan untuk misi, saya memberikan tiga poin di dalamnya yaitu mengembangkan 

kegiatan yang berkesinambungan baik internal maupun eksternal yang dibantu dengan UKM yang ada, 

mengevaluasi kinerja yang telah berlangsung secara berkesinambungan agar mencapai hasil yang 

memuaskan dan yang terakhir, menjadi wadah untuk menyalurkan minat dan bakat serta sebagai wadah 

aspirasi dari setiap mahasiswa,” jelas Rizal. 

Ketika ditanya mengenai motivasi yang melatarbelakangi dirinya mencalonkan diri untuk menjadi Ketua 

SEMA, Rizal pun memberi penjelasan, “ketika itu saya ingin menambah pengalaman saya di bidang 

organisasi, ingin menjadi mahasiswa yang mengabdi kepada almamater dan memberikan kontribusi 

secara nyata kepada kampus,” jelasnya.  

Rizal yang memiliki hobi futsal dan kegemaran membaca buku ini sebelumnya juga pernah menjabat 

sebagai Koordinator Keilmuan dan Penalaran SEMA selama satu periode. Di akhir sesi wawancara dirinya 

juga memberikan harapan dan pesannya kepada civitas akademik STIE AMM, “saya berharap agar dosen 

pengajar di STIE AMM tetap terus meningkatkan mutu pengajaranya agar mahasiswa dapat memahami 

apa yang diajarkan. Pesan saya kepada civitas akademik agar terus menjaga solidaritas di kampus agar 

visi dan misi STIE AMM Mataram dapat tercapai dengan baik,” pungkasnya. (Humas) 

PROFIL SENAT MAHASISWA 
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