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Jawaban Kuis:
Lima orang yang tampak dalam foto tersebut
masing-masing adalah Setyo Widodo, Teguh
Sulistiyono, Seti Nugroho, Yusuf Irwansyah,
Surajiyo.
Pemenang:
Hanya ada satu pemenang pada kuis edisi
ini. Allen Fithria – Mahasiswa S1 FEB UGM
(0857xxxxxxxxxx)
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Terbit Setiap Rabu dan Jumat

LINTASAN SEJARAH KAMPUS
Dr. Nopirin, M.A adalah dekan yang menakhodai FEB UGM selama dua periode dari
tahun 1994 - 1997 dan tahun 1998 - 2001. Sebelumnya, beliau sempat menjabat Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi FEB dan Pembantu Dekan 1 di masa jabatan Dr. Dibyo Prabowo.
Kiprahnya sangat dihargai. Beliau menjabat
pada masa-masa genting dimana hawa reformasi merebak seantero negeri. Mahasiswa
UGM termasuk dari FEB mulai menggugat Orde Baru secara terang-terangan.
Kala menjadi dekan FEB, tiga jurusan yang
berada di bawah naungan FEB memenangi
proyek Quality in Undergraduate Education
(QUE). Dana proyek tersebut digunakan untuk
membangun sumber daya manusia dan membangun infrastruktur. Proyek QUE ini adalah
bukti sebuah kerja keras dan kesungguhan beliau dalam memotivasi tim. Sebagaimana diketahui, kompetisi untuk mendapatkan dana
tersebut sangat ketat.
Tidak berlebihan bila Dr. Nopirin disebut sebagai dekan cerdas. Pada masa beliau
menjabat, beberapa gedung yang kini dikelola
oleh FEB dulunya milik fakultas lain. Beliau bisa memperoleh lahan dan membangun gedung perkuliahan. Tentu bukan perkara gampang, perlu jaringan sosial yang bagus. Poin
menarik dari beliau adalah kelancaran dalam
berkomunikasi, model komunikasi beliau yang
partisipatif dan solutif menjadikan semangat
kebersamaan semakin kuat, beban menjadi ringan dan siap menghadapi tantangan. Sejak
tidak menjabat sebagai dekan maupun ketika
pensiun pun, beliau masih mengajar. Sebuah
pengabdian yang sungguh mulia.

KENANGAN & HARAPAN
Saya menyelesaikan program
Magister Sains di bidang ilmu
manajemen konsentrasi keuangan awal 2016. Keputusan
mengambil program ini ternyata tidak salah. Lingkungan
dan budaya akademik di
dalamnya sangat mempengaruhi pribadi saya.
Satu hal yang berkesan tentang FEB adalah
keterbukaanya memberi kesempatan bagi siapa
saja yang ingin mengembangkan kapasitasnya.
Ada banyak peluang jika ingin menjadi asisten
peneliti atau mengikuti program pertukaran
pelajar. Saya pernah mendapat kesempatan ke
Kyoto University-Jepang karena saya memanfaatkan setiap informasi yang tersedia.
Saya berterima kasih kepada Prof. Marwan
Asri, MBA., Ph.D, beliau adalah sosok yang
sangat inspiratif bagi saya. Cara beliau menjelaskan hal-hal yang kompleks menjadi lebih
sederhana memberikan wawasan tersendiri
bagi saya. Beliau adalah guru sekaligus teman
berdiskusi yang sangat baik.
Meskipun saya boleh dikata masih fresh
graduate, tetapi saya menyimpan harapan agar
FEB UGM mampu mempertahankan capaiannya dan terus berkontribusi bagi Indonesia.
Katiya Nahda, SE.,MSc (Alumni Program Magister Sains FEB UGM) dosen di Universitas
Islam Indonesia, Yogyakarta)

KUIS TRIVIA
Sebutkan nama lokasi
akan digunakan untuk
tandingan tenis meja
Natalis ke-61 FEB UGM
Sabtu (10/9).

yang
perDies
pada

Kuis terbuka bagi dosen, karyawan, mahasiswa
dan alumni (S1, S2, S3) FEB UGM. Kirim melalui
whatsapp ke +62 81548345046 paling lambat
Jumat (9/09/16) pukul 10:00 WIB. Tersedia bingkisan menarik bagi dua orang pemenang.

Pengajaran Praktikum Akuntansi Kepala Departemen Akuntansi, Dr. Mahfud Sholihin memberikan pemaparan di depan para peserta Workshop
Pengajaran Praktikum Akuntansi dan Uji Kompetensi Akuntansi di Auditorium BRI, Gedung Magister Sains dan Doktor FEB UGM, Rabu (7/9). Workshop yang
diselenggarakan oleh Laboratorium Akuntansi FEB UGM tersebut berlangsung selama tiga hari.

SEMINAR EKONOMI DAN BISNIS DIGITAL
FEB UGM bekerja sama dengan London
School of Economics
and Political Science
(LSE), Inggris menggelar Seminar Internasional bertema "Digital Economy and
Business for High
Economic Growth”.
Dalam sambutan pembukaan, Prof. Dr. Wihana Kirana Jaya selaku
Dekan menguraikan pesatnya
perkembangan
sektor digital. FEB UGM
berkepentingan menyusun sebuah roadmap
tentang digital economy
dan teknologi yang sejalan dengan visi pemerintah membangun infrastruktur serta untuk mendukung penyediaan fasilitas untuk mendukung
pemanfaatan big data.

Seminar "Digital Economy and Business for
High Economic Growth”
sendiri menghadirkan Erwin
Riyanto,
Deputi
Gubernur Bank Indonesia sebagai pembicara
kunci.
Pejabat
yang
mulai bertugas 17 Juni
2015 tersebut menjelaskan kebijakan-kebijakan
Bank Indonesia sebagai
otoritas bank sentral dalam menyikapi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang
memicu tumbuh suburnya praktik-praktik ekonomi dan bisnis digital.
Di samping itu, Seminar
Internasional "Digital Economy and Business for
High Economic Growth”
juga menghadirkan pembicara-pembicara lain dalam dua sesi. Pada sesi
pertama yang dimodera-

mengkaji peran pelaku
usaha, asosiasi, regulator dan pihak-pihak lain
yang terkait dalam mencari rumusan terbaik pengembangan masyarakat
digital di masa yang akan
datang.

Prof. Dr. Jonathan Liebenau
tori oleh Dr. M. Edhie
Purnawan, hadir sebagai
pembicara masing-masing Prof. Jonathan Liebenau (Guru Besar digital economics and business dari LSE, Inggris),
Jungwook Lim (Direktur
Startup Alliance) dan Eni
Panggabean (Head of
Payment System Policy
and Oversight Department, Bank Indonesia).
Sesi ini ditujukan untuk

Sesi kedua dimoderatori
oleh Dr. Novie Iman
(dosen muda FEB UGM
yang baru saja kembali
dari studi S3 di LSE).
Tampil sebagai pembicara dalam sesi ini adalah
Adrian Ashariyanto Gunadi (Co-Founder sekaligus Chairman perusahaan Investree.id), Eddiwan Danusaputro (Chief
Executive Officer Mandiri
Capital) dan Stanislaus
Tandelilin (Chief Executive Officer perusahaan
start-up teknologi Sale
Stock). Pada sesi kedua
ini, para pembicara lebih

banyak menceritakan pengalaman mereka memulai bisnis digital yang
banyak memanfaatkan
teknologi dan informasi.
Sebagian pembicara juga menyampaikan pandangan mereka mengenai kebijakan pemerintah
yang diperlukan untuk
untuk mendukung bisnis
digital.
Peserta Antusias
Seminar "Digital Economy and Business for
High Economic Growth”
mendapat respon antusias dari para peserta.
Hal ini tampak bukan
hanya dari penuhnya
semua kursi yang tersedia, melainkan juga
dari banyaknya pertanyaan atau tanggapan yang
yang diajukan para peserta kepada masingmasing pembicara.

Workshop Akuntansi

Dari Ziarah Sampai Sunatan Massal

Belajar Praktik dan Uji Kompetensi

FEB UGM Peduli Sesama

Masuknya Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi
ASEAN (MEA) memunculkan tantangan sekaligus kesempatan bagi
dunia pendidikan akuntansi. Lulusan akuntansi
dari perguruan tinggi di
Indonesia diharapkan dapat bersaing di tingkat
ASEAN melalui peningkatan kompetensi dan
etika bisnis berstandar
global. Untuk itu, pendidikan akuntansi di perguruan tinggi perlu disesuaikan agar lulusannya
memiliki kemampuan seimbang antara pemahaman konseptual dan
pengalaman praktis.

Peringatan Dies Natalis
ke-61 FEB UGM semakin lengkap dengan berbagai kegiatan. Di antaranya adalah ziarah, anjangsana dan bakti sosial.

Dengan tema “Upgrading
Knowledge,
Upscaling
Experience”, Laboratorium Akuntansi FEB UGM
yang dipimpin Dr. Sony
Warsono menyelenggarakan Workshop Pengajaran Praktikum Akun-

-

tansi dan Uji Kompetensi
Akuntansi bagi para dosen dan instruktur laboratorium akuntansi perguruan tinggi.
Workshop tersebut berlangsung selama dua
hari, mulai Rabu (7/9).
Pembicara yang dijadwalkan hadir adalah Prof.
Dr. Tri Widodo (Dosen
FEB UGM), Langgeng
Subur, M.B.A. (Kementerian Keuangan), Kartini

Windarti, S.E. (Praktisi
Bisnis) dan Drs. Sumaryono, M.Si. (Konsultan
Psikologi UGM).

Seperti dijelaskan Ketua
Bidang Ziarah, Anjangsana dan Bakti Sosial
Dies Natalis ke-61 FEB
UGM, Taufikur Rahman,
MBA, ziarah akan dilaksanakan pada Jumat
(9/9) di makam sejumlah
tokoh pendahulu FEB
UGM. Anjangsana akan
dilaksanakan selama satu hingga dua minggu di
rumah-rumah para tokoh
senior, baik yang sudah
meninggal (untuk bersilaturahmi dengan keluarga) maupun yang masih
hidup.

Sementara, Uji Kompetensi akan dilaksanakan
pada Jumat (9/9). Di
antara hal yang akan
diuji adalah kemampuan
peserta menjawab atau
mengerjakan
soal-soal
komprehensif dan me- Sementara, bakti sosial
nyusun laporan keuang- akan dilaksanakan pada
Sabtu (10/9). Bakti sosial
an.

mencakup sunatan massal, pemeriksaan kesehatan, pembagian kartu
sehat, pembagian sembako untuk warga fakir
dan miskisn, serta fun
games bagi siswa-siswa
Sekolah Luar Biasa.
Selain FEB UGM, bakti
sosial tahun ini juga
didukung oleh BEM FEB
UGM dan Rumah Zakat,
Infak dan Sadaqah UGM.
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HASIL PERTANDINGAN
Hasil akhir pertandingan cabang olahraga
bulutangkis Dies Natalis ke 61 FEB UGM 2016:
Tim

Juara

Tim MM FEB UGM

1

Tim Unit S1 (A)

2

Tim Wisma MM UGM

3

Tim MD FEB UGM

4
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LENSA
a

Hasil akhir pertandingan cabang olahraga tenis
lapangan Dies Natalis ke 61 FEB UGM 2016:
Pasangan

Juara

Slamet Mulyadi-Heru Edi
Nugroho

1

Arief Surya Irawan-Wahyudi
Kumorotomo

2

Paminto Adhi-Surajiyo
dan
Daldiri-Rohmad

3

Coming Soon

b

c

d

e
• Kamis (8/9) Final pertandingan cabang
olahraga bola voli (lapangan voli FEB UGM)
• Jumat (9/9) Ziarah (Makam Kotagede dan
Sawitsari)
• Sabtu (10/9) Bakti sosial (SLB Yapenas,
Condong Catur, Depok, Sleman)
• Sabtu (10/9) Pertandingan cabang olahraga
tenis meja (Selasar FEB UGM)

f

g

• Jumat (16/9) Tumpengan dan Malam
Kesenian Tradisional (Plaza FEB UGM)
• Ahad (18/9) Hari Gembira Keluarga (FFD)
(Plaza FEB UGM)
• Senin (19/9) Rapat Senat Terbuka,
Pidato Dekan dan Orasi llmiah (Ruang
Kertanegara FEB UGM)

h

i

Di tengah cuaca yang cukup panas, pertandingan tenis lapangan Dies Natalis ke-61 FEB UGM harus dituntaskan karena agenda-agenda cabang olahraga lain
segera menyusul. Pertandingan bersifat perorangan dalam formasi ganda putra. Penentuan tiap-tiap pasangan dilakukan secara random melalui undian
sederhana.
Pertandingan dilaksanakan dengan sistem setengah kompetisi. Pasangan-pasangan dibagi ke dalam dua grup, di mana juara masing-masing grup berhak maju
ke babak final. Setiap pertandingan hanya terdiri dari satu set (bukan dua set). Pasangan yang terlebih dahulu meraih poin 8 (bukan 6) dinyatakan sebagai
pemenang.
Berikut adalah rekaman suasana pertandingan cabang olahraga tenis lapangan Dies Natalis ke-61 FEB UGM yang diselenggarakan di lapangan RS DKT, Kota
Jogja, Sabtu (3/9). (a-c) Para pemain berfoto bersama dalam suasana penuh kekeluargaan jelang pelaksanaan pertandingan. Tampak antara lain Prof. Dr.
Mudrajad Kuncoro dan Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo. (d) Gaya sang juara, Slamet Mulyadi, saat melakukan servis. (f) Gaya sang juara, Heru Edi Nugroho,
saat menerima bola serangan dari lawan. (g) Gaya salah seorang petenis putri saat memulai pertandingan. (h) Runner-up, Arief Surya Irawan, tampak sangat
bahagia. (i) Para pemain istirahat seusai pertandingan yang melelahkan.

