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LINTASAN SEJARAH KAMPUS
Prof. Dr. Soedijono Reksoprajitno, M.B.A.
Menjabat sebagai dekan FEB UGM selama tiga
tahun, 1991-1994. Pada saat menjabat sebagai dekan, beliau telah memasuki usia 56
tahun. Namun, setelah terpilih, warga FEB
mendukungnya melaksanakan agenda kegiatannya.
Pada masa beliau menjadi Dekan, boleh dikata
FEB UGM berkembang dengan membuka
program-program diploma dan programprogram S1 ekstensi. Di samping itu, pada
masa beliau juga dibuka program Magister
Ekonomika Pembangunan (MEP).
Program-program
tersebut
tentu
saja
berdampak pada semakin bertambah pula
jumlah mahasiswa. Selain itu, pada tahun 1993
FEB
mulai
menyelenggarakan
program
ekstensi. Tercatat jumlah mahasiswa angkatan
pertama program tersebut mencapai 193 orang.
Namun dalam perkembangannya, program ini
akhirnya ditutup. Landasan objektif ditutupnya
program tersebut antara lain adanya perubahan
atmosfir di UGM utamanya adanya status
BHMN pada saat itu. Sehingga demi alasan
efisiensi, Program S1 kelas reguler yang
semakin besar diintegrasikan dengan kelas
swadaya.
Produktivitas Prof. Soedijono memberikan pelajaran bagi para penerusnya bahwa persoalan
umur dan senioritas tidak menjadi penghalang
untuk berkarya. Dibuktikan dengan kepengurusan beliau yang berakhir dengan selamat.
Pasca tidak menjabat dekan, beliau masih
bolak-balik Yogyakarta-Jakarta dan terlibat
dalam proses pendirian program pascasarjana
Universitas Gunadarma.

KENANGAN & HARAPAN
Puji Illahi, saya bisa menyelesaikan program magister manajemen di bidang keuangan
pada Juni 2015. Bangga dan
tentu saja bersyukur berhasil
menyelesaikan studi tersebut.
Saya bisa menjadi lulusan
dengan predikat cum laude.
Seingat saya, kenangan yang paling berkesan
tentu saja pada saat ujian. Hari itu, ada tiga
kandidat master yang diuji bersamaan oleh para “legend” di bidangnya masing-masing yaitu
Prof. Jamaluddin Ancok, Bapak Hani Handoko
dan Dr. Eli Susanto. Itu yang memotivasi saya
untuk mematangkan persiapan ujian dengan
lebih baik.
Di program MM UGM, kami banyak mengupas
berbagai best practice utamanya di bidang
strategik, finance dan sumber daya manusia. Ini
menjadi modal buat kita terjun ke lapangan.
Pengalaman menimba studi di MM juga yang
membuka akses saya bekerja di institusi yang
dikelola oleh Pertamina, apalagi saya sempat
bergelut di finance club MM UGM dimana
pengamalan organisasi kita dipertajam lagi.
Semoga FEB UGM mampu berkembang lebih
baik lagi dan semakin kuat jaringan alumninya.
Riski Ananda, SE.,MM.,CFP (Alumni MM UGM)
Bekerja di BP Migas CO-OP Pertamina EP
Sangasanga dan dosen di Universitas
Pertamina, Jakarta)

KUIS TRIVIA
Sebutkan minimal salah satu
nama anggota Tim Pelaksana
Kegiatan Dies Natalis Bidang
Olahraga yang tampak dalam
foto di samping ini.
Kuis terbuka bagi dosen, karyawan, mahasiswa
dan alumni (S1, S2, S3) FEB UGM. Kirim melalui
whatsapp ke +62 81548345046 paling lambat
Senin (5/09/16) pukul 10:00 WIB. Tersedia bingkisan menarik bagi dua orang pemenang.

Pengampunan Pajak Dekan FEB UGM Prof. Dr. Wihana Kirana Jaya (berbatik, nomor dua dari sebelah kanan) didampingi Dr. Eko Suwardi (berbatik,
tengah) berfoto bersama dengan Darussalam, LLM (berbaju putih dan berdasi, paling kanan) dan Danny Septriadi, LLM (berbaju putih tanpa dasi, paling kiri)
seusai Seminar “Tanya Jawab Tax Amnesty” di Alana Hotel dan Convention Center, Kamis (1/9) .

SEMINAR PENGAMPUNAN PAJAK
Literasi perpajakan
masyarakat masih relatif rendah, termasuk di antaranya yang
menyangkut kebijakan tax amnesty. Dalam situasi itu, dibutuhkan langkah-langkah intensif untuk
menyosialisasikan kebijakan pengampunan pajak. Harapannya, masyarakat menjadi lebih paham dan
berpartisipasi dalam
kebijakan tersebut.
Demikian pendapat Darussalam LLM., pendiri
sekaligus Managing Partner Danny Darussalam
Tax Center (DDTC) yang
disampaikan dalam Seminar bertajuk “Tanya
Jawab Tax Amnesty”, di
Alana Hotel dan Conven-

tion Center, Kamis (1/9).
Sebagaimana diketahui,
kebijakan pengampunan
pajak telah disahkan melalui Undang-Undang No.
11 Tahun 2016.
Seminar
Seminar “Tanya Jawab
Tax Amnesty” sendiri
merupakan salah satu
dari rangkaian kegiatan
Dies Natalis ke-61 FEB
UGM. Selain Darussalam
LLM., hadir sebagai narasumber dalam seminar
tersebut adalah Prof. Dr.
Wihana Kirana Jaya,
Dekan FEB UGM yang
juga merupakan anggota

Tim Optimalisasi Penerimaan Pajak (TOPP), Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Begitu
juga, hadir Dr. Eko Suwardi, pakar akuntansi
perpajakan yang juga
merupakan Wakil Dekan
Bidang Perencanaan dan
Sistem Informasi FEB
UGM dan Danny Septriadi, LLM. yang merupakan senior partner
DDTC.

nya adalah beberapa simulasi tata cara pengisian formulir surat pernyataan harta untuk pengampunan pajak. Simulasi dilakukan secara detail sesuai dengan yang
sesungguhnya.

Seminar “Tanya Jawab
Tax Amnesty” diikuti oleh
berbagai kalangan masyarakat. Bukan hanya
para akademisi, melainkan juga para praktisi
Dalam seminar dibahas dan pengusaha.
antara lain pengertian
pengampunan pajak, as- Di sela-sela acara utapek-aspek hukum dan ma, dalam Seminar “Taekonomi yang terkait de- nya Jawab Tax Amnesty”
ngan kebijakan pengam- juga dilakukan penandapunan pajak, dan gam- tanganan nota kesebaran implementasi kebi- pahaman kerjasama pejakan pengampunan pa- ngembangan pendidikan
jak. Bukan hanya yang perpajakan antara FEB
bersifat teoretis, tetapi UGM dan DDTC. Di
juga yang bersifat prak- masa yang akan datang,
tis. Termasuk di antara- diharapkan mahasiswa-

mahasiswa FEB UGM
dapat mengakses berbagai fasilitas yang dimiliki DDTC dan belajar
langsung mengenai konsultansi perpajakan kepada para partner DDTC
yang sehari-hari menggeluti profesi tersebut.
Beda Pandangan
Sebenarnya, pakar-pakar
ekonomi dari FEB UGM
tak satu suara mengenai
kebijakan pengampunan
pajak. Sebagian pakar
mendukung, sedangkan
sebagian yang lain cenderung mempertanyakan
atau bahkan menolak
kebijakan pengampunan
pajak. Namun, perbedaan tersebut tak semestinya mengganggu apalagi menghalangi FEB
UGM untuk berkontribusi
yang terbaik bagi perekonomian Indonesia.

Olahraga Bulutangkis

Seminar Internasional

TIM PERWAKILAN MM FEB UGM JUARA

KERJASAMA FEB UGM - LSE

Tim Perwakilan MM FEB
UGM tampil sebagai juara dalam pertandingan
cabang olahraga bulutangkis Dies Natalis ke61 FEB UGM di Gedung
Olahraga Lembah UGM,
Jumat (2/9). Di final, tim
ter-sebut mengalahkan
tim perwakilan unit-unit
S1 A dengan skor 2-1.

FEB UGM bersama dengan London School of
Economics and Political
Science (LSE) akan menyelenggarakan Seminar
Internasional dengan tema, "Digital Economy
and Business for High
Economic Growth”. Seminar ini akan dilaksanakan pada Rabu, 7 September mendatang di
Ruang Kertanegara, Gedung Sayap Timur FEB
UGM.

Mandiri Capital), Adrian
Gunadi (Chairman Inventree) dan Lingga Madu
(CEO Sale Stock).

Seminar ini akan menghadirkan beberapa pembicara diantaranya Deputi Bank Indonesia, Ir.
Ronald Waas, M.I.A.
sebagai keynote speaker, Prof. Jonathan Liebenau (Professor in Digital Economics and Business LSE) dan Jungwook Lim (Director of
Startup Alliance). Selain
itu akan hadir pula Eddiwan Danusaputro (CEO

KORAN DIES NATALIS

Sebagaimana pernah diberitakan
sebelumnya,
pertandingan cabang olahraga bulutangkis Dies
Natalis ke-61 FEB UGM
dilaksanakan secara beregu. Masing-masing tim
terdiri atas tiga pasangan
pemain, dengan rincian
dua pasangan merupakan pasangan ganda putra dan satu pasangan
lagi merupakan pasangan ganda campuran. Pasangan ganda putri tidak
dipertandingkan mengingat terbatasnya jumlah
pemain putri yang siap.

-

Tim Juara Tim perwakilan dosen dan tenaga kependidikan
MM FEB UGM berfoto bersama di sela-sela pertandingan
cabang olahraga bulutangkis. Tim ini menjadi juara setelah
mengalahkan lawan-lawannya, Jumat (2/9).
Sementara, peringkat ketiga dan keempat masing-masing ditempati oleh tim perwakilan Wisma MM FEB UGM dan
tim perwakilan program
MD FEB UGM. Dalam
pertandingan perebutan
tempat ketiga, tim perwakilan Wisma MM FEB
UGM menang dengan

skor 2-0. Pertandingan
pasangan ketiga batal dilaksanakan karena apapun hasil yang diraih tak
dalam pertandingan tersebut tak akan merubah
posisi kemenangan tim
perwakilan Wisma MM
FEB UGM terhadap tim
perwakilan program MD
FEB UGM.

Seminar bersifat terbuka
untuk civitas akademika
FEB UGM. Calon peserta yang berminat dapat melakukan registrasi secara online melalui
laman daring resmi FEB
UGM, yaitu feb.ugm.ac.id
khususnya pada kanal
agenda.
Diterbitkan oleh
Tim Pelaksana Kegiatan
Dies Natalis ke-61
Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Gadjah Mada
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Pertandingan cabang olahraga bulutangkis dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-61 FEB UGM di Gedung Olahraga (GOR) Lembah UGM, Jumat (2/9)
berlangsung meriah.
Tercatat delapan tim tampil mewakili berbagai unit yang berada di bawah naungan FEB UGM, yaitu Tim perwakilan unit-unit S1 FEB UGM (A dan B), tim
perwakilan Penelitian dan Pelatihan Ekonomika dan Bisnis (P2EB), tim perwakilan Program Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) dan Magister Akuntansi
(MAKSI), tim perwakilan Program Magister Sains dan Doktor (MD), tim perwakilan Program Magister Manajemen (MM), tim perwakilan Program Magister
Ekonomika Pembangunan (MEP) dan tim perwakilan karyawan Wisma MM FEB UGM.
Berikut adalah rekaman suasana pertandingan tersebut. (a) Seorang pemain tampak mati langkah dan pasrah menerima smash dari lawannya. (b-e) Para
pemain tampil serius untuk menjaga kehormatan tim masing-masing. (f) Tim perwakilan unit-unit S1 A berfoto bersama sebagian anggota panitia usai menjadi
juara kedua. (g) Ketua Tim Pelaksana Kegiatan Dies Natalis ke-61 FEB UGM memukul shuttlecock tanda dibukanya pertandingan cabang olahraga bulutangkis
secara resmi. (h) Para anggota Tim Pelaksana Kegiatan Dies Natalis ke-61 Bidang Olahraga berfoto dengan kaos ofisial. (i) Koordinator Tim Pelaksana
Kegiatan Dies Natalis ke-61 Bidang Olahraga , Dr. I Wayan Nuka Lantara, duduk menyaksikan pertandingan. (j) Sebagian wajah suporter-suporter yang datang
memberikan semangat kepada tim masing-masing.

