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Benah Negeriku

Benah Negeriku merupakan talkshow yang membahas
isu-isu seputar sosial, politik dan perekonomian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan serta kepedulian
masyarakat FEB Unpad dan masyarakat umum. Tema yang
diangkat untuk tahun ini juga cukup unik yaitu “Mengkaji
Praktik Prostitusi dari Berbagai Perspektif”.

Kegiatan operational BMT
Kegiatan operational BMT FEB Unpad menghimpun dan
mengelola dana nasabah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Penghimpunan dana dilakukan dengan adanya
dua jenis tabungan untuk nasabah, yaitu tabungan custom
dan smart (deposito). Dana yang disimpan di BMT selanjutnya akan BMT kelola secara produktif.

Permata ramadhan
- Permais
Lembaga Kemahasiswaan yang berada di Fakultas Ekonomi

dan Bisnis berjumlah 21 LK dari S1 dan Diploma. Hima IESP adalah himpinan yang sudah cukup lama di FEB yaitu dari tahun 1958.
Kemudian BPM Diploma (1974), Himakun D3 (1976) DAN Hima
MGT (1983). Pada tahun 1990an Permais (1990) mulai hadir di FEB
Unpad dilanjutkan oleh Hima Akuntansi S1 (1995). Mulailah di tahun 2000an banyak LK yang mulai menunjukan keeksisan organisasi mereka seperti Kopi (2000), BEM S1 (2002), BPM S1 (2002),
PMK (2003), FMC (2003), Fusec (2005), Pena Bangsa (2008), KAFE
(2013), PMP Diploma (2011), Hima Ekis (2017) dll.
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D

alam rangka memfasilitasi mahasiswa Muslim Unpad untuk mengisi amalan-amalan kebaikan tersebut, PERMAIS FEB
Unpad mempersembahkan sebuah kegiatan bernama “Permata Ramadhan” atau Permais Berbagi Cinta Ramadhan. Kegiatan
terdiri dari 4 rangkaian acara. Dibuka dengan kajian ramadhan
untuk meningkatkan pengetahuan Mahasiswa Muslim Unpad
mengenai bulan Ramadhan itu sendiri. Selain itu kegiatan ini
juga melibatkan warga sekitar bandung untuk bisa meningkatkan
kepedulian Mahasiswa Unpad melalui kegiatan Bakti Sosial dan

tematik dan bimbel - pena bangsa

Kegiatan tematik dan bimbel ini diadakan setiap dua minggu
sekali. Dua kegiatan ini bisa dibilang adalah dua kegiatan yang sangat menggambarkan apa itu Pena Bangsa, karena kegiatan ini adalah
kegiatan yang memperlihatkan interaksi kita dengan adik-adiknya.
Kegiatan tematik dan bimbel adalah kegiatan yang berbeda tetapi
ada di hari yang sama, karena itu banyak yang bingung sebenarnya
apa perbedaanya.
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Festival Angklung cashback awi 2017

Festival Angklung Cashback AWI 2017 merupakan salah

satu kegiatan yang KAFE ikuti pada tanggal 23 April 2017, Kegiatan Festival yang KAFE ikuti ini juga merupakan salah satu
rangkaian dari acara APPLAUSE goes to JAPAN yang akan
diselenggarakan pada bulan September 2017. APPLAUSE
sendiri merupakan projek terbesar KAFE di tahun ini.

coaching clinic - fusec

Coaching Clinic ini merupakan kegiatan untuk menam-

bah wawasan dan pengetahuan di bidang olahraga futsal
dengan menghadirkan pemain-pemain profesional untuk
membagikan pengalaman serta wawasan yang dimiliki
oleh mereka dalam bidang futsal, seperti teknik dalam bermain futsal dan cara menyusun strategi yang benar.

NASIONAL

Management career
developement - hima manejemen

Management Career Development adalah seminar yang
ditujukan untuk mempersiapkan mahasiswa Manajemen dalam menghadapi dunia kerja nantinya. Tema yang digunakan
pada MCD pertama ini adalah “Technology Revolution and
Preparing Indonesian Youth for Global Competitiveness” yang
kami rasa penting karena teknologi berperan penting dalam
operasi suatu bisnis.

perayaan paskah pmk feb 2017

training pasar modal - fmc
Training Pasar Modal adalah program training ming-

guan berupa kegiatan pembelajaran yang dirancang untuk
meningkatkan pengetahuan mengenai pasar modal dan
kemampuan investasi para anggota FMC.

STUDI BANDING - fosi

Acara Stuban (Studi Banding) ke Aliqtiso yang merupakan

salah satu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang
keagamaan di Universitas Negeri Jakarta yang dilakukan oleh
FOSI merupakan salah satu kegiatan silaturrahim juga berkolaborasi dengan Permais FEB Unpad.

Food photography and styling workshop - kopi

Workshop Desain dan Fotografi merupakan acara tahunan yang

diselenggarakan oleh KOPI FEB Unpad yang di amanahkan kepada divisi
Fotografer. tahun ini, tema yang dipilih adalah Food Photography and
Styling Workshop. Workshop yang diadakan pada hari Minggu, tanggal
21 Mei 2017 lalu di The Sisty Two Cafe and Lounge merupakan acara
kedua selama kegiatan ini diadakan.
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Kematian Tuhan Yesus merupakan karya terbesar dalam hidup
manusia, sehingga kita sebagai manusia berdosa telah ditebus dan
diselamatkan. Semua dosa kita sudah lunas dibayar oleh darah Yesus yang amat berharga. Untuk itu, PMK FEB Unpad 2017 memiliki
suatu kerinduan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan kita
Yesus Kristus melalui acara Paskah PMK FEB Unpad 2017 yang sudah
diadakan pada hari Sabtu, 22 April 2017 di GKPI Ciliwung, Bandung.

writing workshop - hima iesp

Writing

Workshop merupakan program kerja divisi
E-Journal HIMA ESP FEB UNPAD yang berusaha memenuhi tujuan tersebut dengan memupuk kemauan mahasiswa untuk
belajar dan bersaing dalam tingkat Fakultas Ekonomi. Acara ini menyediakan pelatihan karya tulis kepada mahasiswa
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad yang kemudian dilanjutkan dengan lomba menulis yang juga merupakan rangkaian
acara dari Writing Workshop.

Retreat - pmk

Retreat merupakan kegiatan tahunan PMK FEB Unpad

yang
diadakan di luar kampus selama 3 hari 2 malam dengan sementara waktu menjauhkan diri dari lingkungan keseharian dan berfokus untuk membangun pengenalan yang baik tentang Tuhan.
Sudah diadakan pada hari Jumat - Minggu, 26 - 28 Mei 2017 di
Villa Melati Putih, Lembang.
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external event - hima akunntansi

Company Visit of Akunpad adalah salah satu rangkaian
dari acara External Event Hima Akuntansi FEB Unpad. Company Visit ini sendiri mengambil tema “Manufaktur dan
Akuntan Publik”. Untuk Manufaktur sendiri kami memilih
PT Nestle sebagai pilihan utama dan untuk Akuntan Publik
adalah Ernst & Young.

diskusi ekonomi islam - hima ekonomi
Salah satu program
islam

kerja Departemen Edukasi dan
Riset Hima Ekis FEB Unpad yaitu Diskusi Ekonomi Islam
diselenggarakan sebagai wadah bagi peserta untuk mendiskusikan hal tersebut. Diskusi Ekonomi Islam ini diawali
dengan pemaparan materi oleh pembicara yang merupakan orang yang ahli pada bidangnya sehingga dapat memberikan pemahaman mengenai isu yang akan didiskusikan
peserta.

pelatihan proposal - feb

Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad
mengadakan pelatihan “Teknik Pembuatan Proposal” hari
selasa dan rabu tanggal 28-29 mei 2017 bertempat di Gedung A. Sekitar 20 mahasiswa yang notabennya merupakan pengurus L.K Diploma dan L.K S1 sangat aktif mengikuti
pelatihan tersebut. Masing-masing dari mereka mengajukan pertanyaan dan sharing pada pelatihan proposal tersebut. Dan mencoba mengimplementasikannya pada proposal yang mereka ajukan dimulai dari judul kegiatan hingga
menyusun anggaran biaya yang dibuat realistis dan tidak
mengada-ada. Pelatihan pembuatan proposal oleh Kemahasiswaan diharapkan dari kegiatan pelatihan ini sebagai
dasar keterampilan bagi pengurus L.K untuk dapat membuat proposal yang sistematis, menarik dan realistis hingga
dapat mempengaruhi orang lain,
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Mulai tahun akademik 2016/2017

mendatang, Universitas Padjadjaran akan menerapkan Program
Tahapan Persiapan Bersama (TPB)
khusus untuk mahasiswa baru jenjang Sarjana. Program ini akan diikuti mahasiswa baru dari seluruh
program studi di Unpad pada semester pertama perkuliahan.
Direktur Pendidikan Unpad, Prof.
Dr. Budi Setiabudiawan, dr., Sp.A-K.,
M.Kes., mengatakan, program TPB
akan mencakup tiga kegiatan, yaitu
kurikuler, ko-kurikuler, dan ekstrakurikuler. Kegiatan kurikuler berupa
perkuliahan bersama pada semester I, sedangkan kegiatan ko-kurikuler mencakup pengembangan
karakter dan ekstrakurikuler berupa perkuliahan olahraga, seni,
dan kreativitas. Kegiatan ko-kurikuler dan ekstrakurikuler akan berlangsung hingga semester II.“ TPB
ini diharapkan dapat menghasilkan
lulusan yang kita inginkan sesuai
dengan Pola Ilmiah Pokok Unpad,”
ujar Prof. Budi saat memberikan
pengantar pada Lokakarya Penyusunan Learning Outcome (LO),

NASIONAL

UNpAD
Menyiapkan
program tahapan
persiapan
maba d3 dan s1
terintegrasi
dengan
program okk
Rencana Pembelajaran Semester (RPS), dan
Modul Tahapan Persiapan Bersama (TPB), Kamis (3/03) di Hotel Aston Primera, Bandung.
secara teknis, TPB akan menggabungkan mahasiswa baru dari seluruh program studi untuk
mengikuti perkuliahan bersama. Muatan TPB
pada kegiatan kurikuler akan mencakup Mata
Kuliah Umum (MKU), Mata Kuliah Kluster, Mata
Kuliah Prodi, Muatan Unpad (konsep Ilmu Alamiah Dasar [IAD] dan Ilmu Sosial Budaya Dasar
[ISBD]), serta keterampilan Belajar dan Literasi
Informasi (KBLI).
Hal ini pun akan terintegrasi dengan program
Mata Kuliah Olahraga, Kesenian dan Kreativitas. Para mahasiswa jenjang Sarjana dan Diploma Universitas Padjadjaran angkatan akan
berbaur dengan masyarakat di 12 Desa di Kecamatan Jatinangor. Aktivitas ini merupakan tindak lanjut Mata Kuliah Olahraga, Kesenian, dan
Kreativitas (OKK) sebagai bagian dari program
Happiness Integrity Transition Study (HITS) Unpad.
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Masih di 2017,

dua perwakilan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran berhasil meraih penghargaan Mahasiswa berprestasi dalam
bidang akademik dan mengikuti beberapa konferensi.
STARK merangkum momenttersebut.

prestasi akademik

Firdaus
Rizqa
Andre Muhtadin
D3 Akuntansi 2015

prestasi akademik

Basrija
S1 Akuntansi 2014

Predikat sebagai Mahasiswa Berprestasi
(Mapres) FEB Unpad sejujurnya pantas untuk
disematkan kepada semua mahasiswa FEB.
Mengapa? Karena empat hal yang menjadi
penilaiannya telah dimiliki oleh kita semua,
yaitu IPK yang baik, prestasi yang diunggulkan
(kejuaraan dan keorganisasian), kemampuan
Bahasa Inggris, dan hasil karya tulis ilmiah.
Dengan memiliki keempat hal tersebut kalian
akan mampu menaikkan citra FEB Unpad di
pemilihan tingkat universitas bahkan nasional. Namun empat hal tersebut tidak akan
bisa kalian miliki jika tidak dimulai dari awal.
Saya berpesan kepada generasi FEB Unpad
selanjutnya agar menumbuhkan semangat
meniti prestasi mulai dari awal kalian masuk FEB Unpad. Tidak ada kata nanti dan tidak ada kata tidak bisa untuk kalian. FEB
berada di genggaman kalian. Tergantung
bagaimana kalian menjaga genggaman itu.
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aya akan berbagi pengalaman tentang Mahasiswa Berprestasi karena Alhamdulillah saya terpilih menjadi Mahasiswa Berprestasi dari Diploma FEB Unpad.
Sejujurnya ada yang lebih berprestasi dari saya, baik itu di bidang akademik maupun di
non-akademik, tetapi mungkin kesempatan dan rezeki itu datang kepada Saya. Mahasiswa
Berprestasi bagi saya adalah bukan mereka yang selalu unggul di bidang akademik saja atau di
non-akademik saja, tetapi bagi mereka yang bisa melihat peluang dan mengambil kesempatan itu baik di akademik dan di non-akademik. Tentu bukan hanya mengambil kesempatan itu
lalu di lepas begitu saja tapi terus mereka tekuni sampai mereka berhasil menjadi yang terbaik.
Unggul saat di kelas tentu saja penting karena tujuan utama kita ada di Unpad ini untuk
menuntut ilmu di bidangnya masing-masing. Tetapi unggul di organisasi, perlombaan-perlombaan, dan kegiatan di luar pembelajaran di kelas pun tidak kalah penting bagi prestasi kita,
karena softskill, networking, teamwork, dan leadership itu tidak di dapatkan di kelas biasa.
Saran saya untuk the next Mapres FEB Unpad, rajinlah untuk membaca & menulis, ikut perlombaan, perbaiki cara berkomunikasi, aktif di organisasi, dan tentunya aktif di kelas juga. Karena itu semua bisa menjadi parameter kalian untuk mengukur sejauh mana potensi yang kalian punya sekarang.
Dan semoga FEB Unpad dapat lebih fokus, khususnya dalam hal Mahasiswa Berprestasi. Ini karena sebenarnya FEB berpotensi untuk menjadi Mapres Unpad, tetapi belum diperhatikan secara detail dan tertinggal selangkah dalam persiapan dari beberapa
fakultas. Saya yakin FEB akan terus menyiapkan yang terbaik untuk FEB yang lebih baik.
Satu pesan terakhir dari panutan Saya adalah Utamakan Belajar Nomer Satukan Organisasi.
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University of Singapore, Singapura); dan pembicara lainnya. Hari kedua diisi dengan Forum Grup Discussion dengan topik kasus intoleransi di negara-negara dunia. Dan hari ketiga diisi dengan city tour, yaitu mengunjungi diorama di Purwakarta, diantaranya Bale
Panyawangan Diorama, Diorama Nusantara, dan Bale Indung Rahayu.

Dua Mahasiswa
FEB Unpad
Mengikuti
Konferensi
Toleransi
Tingkat
Dunia

Kami berharap dengan diadakannya acara ini, rasa toleransi semakin tercipta di tengah
masyarakat dunia, khususnya Indonesia. Mengingat Pancasila bukan hanya sebagai dasar
negara, namun pribadi dan ruh bangsa Indonesia yang pengaplikasiannya harus senantiasa dilakukan agar tercipta keharmonisan antara warga negara. Semangat generasi muda
untuk terus menjaga kebhinnekaan.

Dua Mahasiswa FEB Unpad mengikuti Konferensi Toleransi tingkat dunia

atau World Tolerance Conference yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah Kabupaten Purwakarta dan IDE (Institute of Democracy and Education) di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat.
Rizky Ayu Aprianti (Akuntansi 2014) dan Vania Desiwilona (Akuntansi 2015) berperan
menjadi panitia penyelenggara kegiatan ini. Konferensi ini diselenggarakan dari tanggal 22
Mei sampai dengan 24 Mei 2017 dengan diikuti oleh peserta dari 25 negara sebanyak 100
peserta. Ketua IDE Pusat, Gugun Gumilar mengatakan bahwa toleransi dalam beragama
sangatlah vital dalam kondisi Indonesia yang sangat multikultural. Negara ini telah jelas
mengakui keberadaan berbagai agama.
Acara ini diselenggarakan dengan tujuan untuk menjaga toleransi dan perdamaian di
seluruh negara. Rangkaian dari kegiatan ini, yaitu pada hari pertama diisi dengan konferensi. Konferensi ini diisi oleh pembicara yang berasa dari berbagai negara, diantaranya
Anand Krishna (Author/Founder Anand Ashram, Indonesia (Affiliated with UN); Anna Karina Jardin (Founding Creativepreneur/ President of Artdialogo Asia); Chelsea Islan (Indonesian actress / Founder of Youth of Indonesia); Shalahudin Kafrawi, Ph.D (Associate
Professor of Religious Studies); Dian Abdul Hamed Shah, Ph.D (Researcher at National
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Tabletalk

Nok Nikeu,
“Sosok Luar
Biasa dalam
Kerendahan
Hati”

Tabletalk

Sosok inspiratif tidak hanya melulu

kita temui dalam seorang dengan
nama yang besar. Kita dapat dengan
mudah menemukannya di sekitar
kita. Bermula dari perkenalan dengan seorang teman dalam suatu komunitas, saya mengenal wanita luar
biasa ini. Alumni program studi Manajemen Universitas Padjadjaran
angkatan 2010 yang sekarang sedang melanjutkan studinya di salah
satu kampus ternama di Boston,
Amerika Serikat ini adalah wanita
yang sangat sederhana. Jika dilihat
sekilas tampak biasa saja memang.
Sangat mudah sekali kita menemukan orang-orang dengan tekad yang
kuat untuk melanjutkan sekolah di
luar negeri. Namun, perjuangan
di balik semua pencapaiannya lah
yang ingin sekali saya bagikan.
Nok Nikeu lahir di Subang, 30
November 1990. Merupakan anak
pertama dari dua bersaudara. Berasal dari keluarga petani di Desa
Koranji, Subang tidak menghalangi
semangatnya dalam meraih mimpi-mimpinya. Disaat remaja seumurannya hanya sekolah hingga tingkat SMA lalu bekerja sebagai buruh
pabrik, Nikeu memilih untuk merantau ke Bandung di usia yang cukup
belia yakni enam belas tahun. Saat
itu, ia sudah terdaftar sebagai siswa
di SMA Negeri 2 Bandung.
Banyak prestasi yang ia raih. Salah
satu yang terbesarnya adalah berkompetisi dalam olimpiade
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Fisika. Disinilah awal mula keikutsertaannya dalam dunia global. Lulus dari SMAN
2 Bandung, ia melanjutkan sekolahnya di
jurusan Astronomi, ITB, menimbang ketertarikannya dalam bidang Fisika. Hidup
ternyata tidak semanis yang ia bayangkan
saat berita ibunya divonis kanker datang.
Mengakibatkan terbatasnya dukungan
finansial yang ia dapatkan dari orang
tuanya. Nikeu tidak putus asa. Segala
hal dicobanya agar tetap sekolah sambil membantu biaya pengobatan ibunya. Nikeu memutuskan untuk memulai
bisnis yang bisa dibilang ia jalani dengan
keterpaksaan. Dari makelar tanah, peternak, hingga berjualan bakso ia tekuni.
Merasa tertarik di dunia bisnis, tahun
2010 ia memutuskan untuk menimba
ilmu di Manajemen UNPAD yang awalnya
mendapat perlawanan dari ibunya, “Biaya dari mana?” katanya. Akhirnya dengan tekad yang bulat dan berbekal biaya
dari beberapa lembaga sponsor, mulailah
ia menjalani hari-hari luar biasa mulai
2010. ITB-Unpad, berbisnis, dan jatuh bangun dalam kehidupan pun ia lalui disini.
Termasuk kehilangan orang tercintanya,
Ibunya, yang menyerah melawan kanker
yang sudah lama dideritanya pada 2013.
Api semangat tampaknya tak akan pernah padam dalam diri wanita muda ini.
Walaupun dengan kesedihan yang mendalam, ia mencoba bangkit meneruskan
kuliah ganda dan menjalani segala pengalaman berbisnis yang ia lakoni tanpa
lelah. Belum lagi ia memiliki satu bisnis
yang lumayan menguras tenaga dan waktunya, yaitu menjadi guru privat SD-SMA

yang berkelana dari rumah ke rumah. Tidak
terbayang bagaimana ia harus membagi
waktu.
Di tahun 2015 ia lulus dari ITB dan Unpad
dengan pencapaian luar biasa. Di ITB dalam
bidang Arkeoastronomi, skripsinya—yang
bercerita tentang bagaimana masyarakat
zaman kuno membangun Candi Prambanan
dengan kesalahan nol dengan menggunakan
fenomena equinox—dapat pengakuan dalam salah satu jurnal internasional yang
mengakibatkan ia mendapatkan beasiswa
untuk melanjutkan sekolah master hingga
doktoral di Leiden University, Belanda pada
bidang yang sama. Menyusul di Unpad dalam bidang Manajemen, ia lulus dengan predikat cum laude disertai tawaran kerja dari
Astra Internasional.
Condong ke bidang sosioentrepreneur
dengan mimpi dapat berguna dan bermanfaat bagi keberlanjutan hidup sesama, ia
menolak beasiswa ke Leiden University
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dan tawaran kerja tersebut karena
berkeinginan untuk melanjutkan ke
sekolah bisnis pada bidang sosioentrepreneur. Mulailah ia mendaftar ke
LPDP dengan tujuan Harvard Business
School. Berbekal pengalaman yang luar
biasa, tidak sulit baginya untuk meyakinkan para reviewer LPDP bahwa ia
adalah kandidat yang tepat untuk beasiswa tersebut. Di tengah perjalanan, ia
mengenal Babson College—diklaim sebagai sekolah bisnis nomor 1 sedunia.
Ingin mendapatkan yang terbaik, Nikeu
mengubah haluannya dan mencoba
mendaftar ke Babson College dan berhasil. Bukan dengan perjuangan yang
mudah pula ia meyakinkan lembaga
LPDP untuk membiayainya ke Babson,
mengingat tidak hanya biaya yang harus dikeluarkan bisa dibilang sangat
mahal hingga melebihi 100.000 USD,
namun juga kampus tersebut tidak ada
dalam daftar tujuan universitas LPDP.
Berbekal rekomendasi dari Atase Pendidikan di Amerika Serikat, LPDP mengabulkan permohonannya.
Banyak yang saya pelajari dari wanita yang pantang menyerah ini. Jiwa
empati dan sosialnya begitu luar biasa. Saat saya tanyakan apa sebenarnya
impiannya hingga menolak berbagai
macam kesempatan besar yang datang
kepadanya dan memilih untuk mendalami bidang sosioentrepreneur, ia dengan sederhananya berkata, “rahmatan
lil ‘alamin” yang bermakna membawa
rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh
alam semesta. Merinding saya mendengar pengakuannya tersebut. Begitu

KALENDER AKADEMIK

2017/2018
Ganjil
istimewa sosok wanita yang satu ini.
Demikianlah cerita sosok inspiratif yang ingin
saya kenalkan, yang bulan ini akan menjalani program magang di Lucky Iron Fish, sebuah perusahaan sosial yang bergerak dalam
bidang suplemen berlokasi di Mumbai, India
setelah ia lagi-lagi menolak kesempatan magang di Mackenzie Investments karena alasan
tidak sesuai dengan kebutuhannya. Nikeu
berharap setelah lulus, ia mampu membuka
lapangan pekerjaan layak dan dapat memberikan pendidikan bermanfaat yang berkelanjutan tidak hanya di Subang, namun di Indonesia.
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19 Batas akhir
januari perubahan nilai t

14
Batas akhir
Februari semester ganjil
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