
Pada edisi kali ini kita mengambil tema: 
Entrepreneurship. 

Entrepreneurship tidak selalu dikaitkan 
dengan menjadi pengusaha tetapi sediki 
banyak harus memiliki sikap mental dan 
semangat seorang pengusaha.

Menurut Peter Drucker, seorang pemikir 
manajemen dari Amerika Serikat, 
entrepreneur adalah aktivitas yang secara 
konsisten dilakukan untuk mengkonversi 
ide-ide bagus menjadi kegiatan usaha yang 
menguntungkan.
 
Menurut Arif F. Hadipranata, wirausaha 
adalah sosok pengambil risiko yang 
diperlukan untuk mengatur dan mengelola 
bisnis serta menerima keuntungan financial 
ataupun non uang.

Howard H. Stevenson, seorang dosen dari 
Harvard University mengatakan bahwa 
kewirausahaan adalah pendekatan pada 
manajemen yang didefinisikan mengejar 
peluang. 

Jadi entrepreneur lebih mengarah kepada 
sebuah tindakan yang memiliki sifat berani, 
kreatif, inovatif, mampu menghadapi 
tantangan hidup, dan sanggup menangkap 
dan mewujudkan sebuah peluang.

Pada edisi kali ini kami memperkenalkan 
beberapa alumni yang sukses dan memiliki 
jiwa entrepreneurship antara lain Radianti 
Ratnasuminar, Ahalik,  Farouk Alwayni, dan 
Rakhmat Junaidi.

Mari kita mengenal mereka lebih jauh, 
bagaimana mereka mendulang karir hingga 
ke puncak sukses.

Selamat mengikuti... 

Oleh: Rusyiah Syukur
Kabiro Kemahasiswaan & Alumni
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WAKIL REKTOR 
BIDANG OPERASIONAL AKADEMIK

Pengalaman studinya terbentang di tiga 
benua dari Asia (Indonesia), Amerika 
dan Australia. Terakhir menamatkan  
PhD-nya dari Curtin University, 
Australia. Pernah mendapatkan beberapa 
penghargaan antara lain: Emerald’s Top 
25 Australian Authors for 2013 dan Best 
Paper pada International Conference for 
Emerging Markets (ICEM) 2013. 

Berikut ini adalah sebagian hasil 
wawancara kami dengan beliau.

Tanya: “Apakah sejak awal Bapak bercita-
cita sebagai dosen?”

Jawab: “Secara khusus bercita-cita 
menjadi seorang dosen tidak pernah 
terbersit, akan tetapi hal tersebut mulai 
tercetus saat saya mengambil studi 
S2 di Amerika. Saya melihat adanya 
perbedaan yang cukup signifikan tentang 
sistem pembelajaran atau perkuliahan di 
Indonesia dengan apa yang saya dapatkan 
disana. Sejak itu mulai ada keinginan 
dalam benak saya untuk bisa membagi 
ilmu yang saya dapatkan dari luar negeri.

Namun setelah selesai studi saya sibuk 
bekerja, maka niat untuk membagi ilmu 
tersebut hanya dapat saya lakukan pada 
perkuliahan hari Sabtu saja. Akhirnya 
waktu juga yang menjawab bahwa saya 
menjadi dosen full time di Perbanas 
Institute  hingga saat ini,   sudah  lebih 
kurang 15 tahun.”

Pagi begitu sejuk, di unit V lantai 4 
tengah ada kesibukkan pemotretan 
ketika kami akan menemui Bapak 
Patria Laksamana. Beliau adalah 
Warek Bidang Operasional Akademik 
yang baru, sekaligus penanggung jawab 
Buletin PIN ini menggantikan Bapak 
A. Dewantoro Marsono.

Pak Patria Laksamana  memulai karir 
di dunia advertising pada tahun 1995, 
pernah   menjabat sebagai Development 
Manager, dan menjadi  Director of 
Research and Community Services 
atau Direktur P3M Perbanas Institute, 
sampai akhirnya posisi  yang sekarang,   
Wakil Rektor bidang Operasional 
Akademik.

Patria Laksamana
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Tanya: “Saat Study S3, apakah terpikir setelah 
selesai akan menjadi seorang pimpinan di Perbanas 
Institute?” 

Jawab: “Oh tidak, kalau kita belajar atau menuntut 
ilmu niat kita adalah ingin mendapatkan ilmu, jadi 
tidak pernah terbersit 
setelah selesai studi,  
saya menduduki posisi 
apa? Karena seperti 
yang saya ungkapkan 
di atas kalau kita 
belajar atau menuntut 
ilmu niatannya adalah 
mendapatkan ilmu dan 
kebetulan saya adalah 
seorang dosen maka 
saya berkewajiban 
membagi ilmu yang 
saya dapatkan. 
Pengangkatan sebagai 
Warek saya pandang sebagai amanah yang harus 
dijalani sebaik baiknya.”

Tanya: “Bapak menyukai fotografi, hasil ‘jepretan’ 
Bapak di pameran Slide maupun foto-foto  yang 
kami lihat  sangat berkarakter. Kalau boleh tau, 
sepertinya Bapak suka aliran landscape.”

Jawab: “Kalau soal foto saya menggeluti hobby 
tersebut sejak tahun 90-an,  saat itu jenis kamera 
masih analog belum digital, saya juga mencoba 
mendukung hobby saya tersebut dengan ikut 
sekolah formal tentang fotografi dan bahkan pada 
kesempatan melanjutkan study S3 di Australia, 
saya dan beberapa teman mendirikan  organisasi 
Indonesia Australia Photography Association 
(IAPA). Organisasi tersebut bukan hanya jepret 
sana jepret sini atau hunting bersama saja, tetapi 
kami juga mempunyai misi agar organisasi kami ini 
juga bisa menjadi salah satu jembatan hubungan 
Indonesia dengan  Australia khususnya di bidang 
fotografi.

Bahkan kami (IAPA)  juga aktif  mengadakan 
pameran foto. Ya  alhamdulilah dengan kegiatan 
tersebut bisa menambah uang saku.

Memang di dunia fotografi itu ada beberapa 
aliran, ada yang passionnya di model, makro, 

street fotografi dan 
lainnya. Kalau saya 
lebih cendrung masuk 
kealiran landscape yang 
meng-capture beauty 
nature. Filosofi saya, 
bila saya memotret 
alam, akan semakin 
banyak orang yang juga 
bisa menikmatinya dan 
mensyukuri nikmat 
Karunia-Nya.”

Tanya: “Menurut 
Bapak bagaimana kita 

mempersiapkan alumni khususnya alumni fresh 
graduate menuju Masyarakat Ekonomi Asean?”

Jawab: “Banyak hal yang harus kita dalami, yang 
perlu kita ingatkan bahwa saat seseorang lulus dari 
bangku perguruan tinggi maka ijazah bukanlah 
segalanya, itu hanya salah satu modal kita di dunia 
nyata. Persaingan tenaga kerja ke depan akan lebih 
menantang karena kita juga harus mempersiapkan 
hard skills serta soft skills kita. 
Salah satunya yaitu meningkatkan kemampuan  
bahasa asing terutama bahasa Inggris. Selain itu, 
kita juga harus mempersiapkan diri untuk terjun 
di dunia kerja yang multi culture.

Untuk menghadapi Pasar Bebas ASEAN 2015, 
Pemerintah juga mempunyai beberapa program 
salah satunya program kompetensi yang bertujuan 
menciptakan tenaga kerja yang bersertifikat 
sebagai salah satu kunci agar kita mampu bersaing 
menghadapi persaingan pasar luar.

Jadi selain mendapatkan ijazah, soft skills serta 
sertifikasi itu menurut saya adalah hal yang penting 
untuk bekal alumni kita.”
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Tanya: “Di Indonesia jumlah pengusaha muda 
masih sangat sedikit. Menurut Bapak, apakah 
keinginan generasi muda untuk berwiraswasta 
terkendala pada modal atau ketidaktahuan mereka 
bagaimana cara berwiraswasta sehingga belum-
belum mereka sudah merasa tidak mampu?”

Jawab: “Menurut hemat saya, modal atau 
ketidaktahuan bukan faktor penghambat agar kita 
bisa menjadi entrepreneur.
 
Pertama harus ada kemauan, menurut saya inilah 
andil besar untuk menjadikan kita untuk bisa 
menjadi seorang wirausaha. Kedua networking 
yang luas serta terjalin bagus. Kemauan serta 
networking tersebut akan meciptakan kita menjadi 
seseorang yang  pandai membaca peluang dan pada 
gilirannya peluang tersebut yang akan menuntun 
kita ke dunia wirausaha yang sukses. 

Sebagai contoh saat ini peluang usaha di industri 
ekonomi kreatif sedang bagus bahkan ada beberapa 
bank yang sudah memfasilitasi kredit bagi usaha 
ekonomi kreatif .

Jadi saya tidak setuju bila faktor modal menjadi 
hambatan bagi seseorang untuk menjadi  
wirausahawan.”

Tanya: “Kiat sukses untuk alumni, pak?”

Jawab: “Sukses tercipta tidak instan, tapi butuh 
proses. Jangan takut untuk melangkah maju. 
Kenali karakter dan pahami kelebihan  dan 
kekurangan diri kita sendiri. Insya Allah sukses 
dalam genggaman”

D i u m u r n y a 
yang sudah 
di atas 40, 
beliau terlihat 
beauty, smart, 
charming, and 
elegant. 

B e l i a u 
m e n y a m b u t 
kami dengan 
senyuman yang 
ramah. Senyum 
yang tidak 
berubah sejak 

masa kuliah dulu. Oh iya, pada waktu lalu beliau 
termasuk salah satu aktivis Senat Mahasiswa.

Kami dipersilakan duduk dan memulai wawancara 
kami.

Tanya: “Semasa kuliah dulu Ibu aktif di Senat 
Mahasiswa. Apakah ada manfaatnya di bidang 
pekerjaan Ibu?  Lalu apakah perbedaannya saat 
ibu kuliah di Perbanas dan saat ibu kuliah di 
Australia?”
 
Jawab: “Saya mendapatkan banyak pengalaman 
organisasi semasa saya aktif di Senat Mahasiswa 
Perbanas. Suatu benefit buat saya, banyak teman, 
cepat beradaptasi dan mudah bersosialisasi. 
Sekolah di Australia membuat saya menjadi 
orang yang mandiri dan memiliki disiplin tinggi. 
Sepulang dari Australia, saya bekerja di Kedutaan 
Australia, lalu merambah ke dunia perbankan. Saya 
pernah bekerja di bank Duta dan Bank Industri.  

Tanya: “Ibu mengawali karir di bidang Perbankan 
lalu merambah ke dunia Marketing. Boleh tau 
alasannya?”

Jawab: “Saat di bank Industri saya adalah sekretaris 
komisaris. Dari sana networking saya berkembang 
pesat, saya belajar property dan menyadari bahwa 
saya mempunyai jiwa marketing.

Radianti Ratnasuminar
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Tanya: “Lalu merambah ke Golf Country Club?”

Jawab: “Sebagai sekretaris komisaris,  saya jadi 
banyak tahu dunia golf, dan membuka wawasan 
kesana. Saya pernah menjadi Membership 
Manager di Mercantile Athletic Club, lalu Senior 
Membership Manager di Gading Raya Golf & 
Country Club, dan Senior Marketing Manager di 
Padang Golf Satelindo.” 

“Selain itu, saya tetap menjalani bidang 
asuransi dan menjadi Agency Manager di AXA 
Financial Indonesia sampai dengan saat ini. Saya 
mendapatkan penghargaan MDRT (Million 
Dolar Roland Table) dan COT (Court of The 
Table). Dan saya menikmati dunia saya di bidang 
asuransi.”

Tanya: “Selain menapaki karir di bidang asuransi, 
ibu juga memilih dunia property sebagai usaha yang 
sekarang. Mengapa tertarik di dunia properti?”

Jawab: “Saya belajar property saat saya menangani 
golf. Adik sayalah yang pertama kali menyarankan 
agar saya menerjuni dunia property dan akhirnya 
saya memiliki Era Radiant yang saya kelola 
sekarang.

Ada banyak pertanyaan yang kami sampaikan 
kepada beliau dan dijawab dengan gamblang. 
Beliau memang sangat memahami dan menikmati 
dunianya yang sekarang.

Pesan dan tips yang diberikan beliau kepada alumni 
baru adalah: “Jangan selalu bergantung kepada 
orang lain, kalau perlu jangan selalu menjadi 
pegawai, tetapi belajarlah berwirausaha. Mulailah 
segala sesuatunya dari mimpi dan kejarlah mimpi 
dengan tekad yang kuat.”

Itulah Radianti Ratnasuminar, seorang alumni 
yang sukses menapaki dunia property. 

Namanya 
singkat, Ahalik, 
tetapi tidak 
demikian 
dengan 
beberapa gelar 
di belakang 
namanya 
yaitu S.E, Ak, 
M.Si, M.Ak, 
CMA, CPMA, 
CPSAK, CPA, 
DipIFR, CA. 

Beliau adalah Wisudawan Terbaik tahun 2001 
dan lulus 3,5 tahun dari Perbanas Institute, 
pendiri dan ketua pertama HIMA Akuntansi.

Ahalik

MENCINTAI 
DUNIA MENULIS



7

Sibuk di berbagai bidang antara lain Vice of 
Indonesian Certified Management Accountant 
Australia (Indonesia—ICMA Australia sejak Juli 
2010, Training and Development Committee in 
Indonesia Accountant Association (IAI) sejak 
Oktober 2008, Owner of PT Akunindo Tantra 
Sinergi, Pengurus Ikatan Akuntansi Indonesia 
(IAI) wilayah Jakarta, Trainer & Counsultant di 
beberapa perusahaan, Dosen  Akuntansi dengan 
jenjang Lektor , dan penulis buku.

Di dunianya yang super sibuk, beliau masih 
menyediakan waktunya untuk kami wawancarai. 
Ini adalah hasil wawancara kami dengan beliau.”

Tanya: “Apakah sejak awal Bapak memang bercita-
cita menjadi dosen?”

Jawab: “Sepertinya jarang ya orang bercita-cita 
menjadi dosen, begitu juga dengan saya. Dulu 
selepas SMA, saya diterima di Sekolah Tinggi 
Akuntansi Negara (STAN) jurusan Anggaran 
dan IKIP Jakarta (sekarang Universitas Negeri 
Jakarta) jurusan bahasa Inggris, tapi karena tidak 
ingin ikatan dinas kalau berkuliah di STAN, 
akhirnya saya memilih jurusan akuntansi di STIE 
Perbanas. Cita-cita saya simple, menjadi akuntan 

dan menduduki posisi tertinggi sebagai direktur 
keuangan di perusahaan ternama.  Pada saat 
semester 7 dimana saat itu adalah semester terakhir 
saya kuliah di Perbanas, saya diterima sebagai 
asisten dosen mata kuliah Pengantar Akuntansi I 
dan II dan Matematika Bisnis.

Saat pertama kali 
mengajar di kelas, 
saya merasakan 
bahwa passion saya 
disini, alangkah 
menyenangkan bisa 
berbagi ilmu dan 
berinteraksi dengan 
banyak orang, sejak saat 
itu saya memutuskan 
tidak akan berhenti 
mengajar dan pada 
akhirnya saya diterima 

menjadi dosen tidak tetap di Perbanas pada tahun 
2002. Walaupun saya bekerja di perusahaan 
dan melanjutkan studi S2, saya tidak berhenti 
mengajar. Sampai sekarang, saya masih bergabung 
menjadi dosen tidak tetap di beberapa perguruan 
tinggi negeri dan swasta seperti Universitas Negeri 
Jakarta, President, Bakrie, Bina Nusantara, STIE 
Trisakti, IBS, Kalbis Institute dan pernah menjadi 
dosen tamu di Universitas Indonesia dan Lewis 
Clark State College di Amerika. Pangkalan 
jenjang kepangkatan Lektor saya sekarang adalah 
di Kalbis Institute. Selain mengajar sebagai dosen, 
aplikasi ilmu saya terapkan juga di dunia konsultan 
dan juga sebagai trainer.” 

Tanya: “Saat kuliah pernah menjadi aktivis, apakah 
menunjang pekerjaan yang sekarang?”

Jawab: “Menjadi aktivis membekali kita dengan 
soft skills yang jarang kita dapatkan di kelas secara 
formal. Soft skills yang bisa kita dapatkan adalah 
bagaimana bisa bekerja secara tim, memahami 
karakter orang lain yang sering berlawanan dengan 
kita, bernegosiasi, manajemen waktu antara kuliah 
dan organisasi, berdebat, bertemu banyak orang, 
dan lain lain.  Alangkah sayangnya kalau mahasiswa 
hanya kuliah tanpa memiliki aktivitas organisasi, 
memiliki IPK yang tinggi tidak menjamin bahwa 
dia akan sukses nantinya. IPK tinggi bagus, tapi 
jangan lupa diimbangi dengan soft skills. Karena 
pada akhirnya dunia kerja itu adalah masalah 
mental dan soft skill, kalau keahlian bisa dipelajari 
secara otodidak atau lewat kursus.” 



8

Tanya: “Apakah sejak dini tertarik di bidang tulis 
menulis?”

Jawab: “Keinginan untuk menulis buku muncul 
setelah beberapa teman dosen sudah menulis 
buku dan alangkah bangganya bukunya ada di 
deretan toko buku ternama seperti Gramedia. 
Kondisi seperti itu memotivasi saya juga untuk 
menulis, memang ya, dengan siapa kita bergaul, 
akan mempengaruhi perilaku kita ke depannya. 
Alhamdulillah dalam kurun waktu kurang dari 
setahun, sudah 3 buku saya terbitkan, bahkan 
buku pertama saya sold out.” 

Tanya: “Berapa buku yang telah diterbitkan?”
Jawab: “3 buah buku, terdiri dari  Panduan Praktis 
PSAK Terkini Berbasis IFRS Terkait OCI, 
(Publisher : IAI Wilayah Jakarta, December 2013, 
ISBN No.  978-602-14692-0-0. It has been sold 
for 1.000 copies in less than 5 months), Mahir 
Akuntansi: Akuntansi Biaya dan Manajemen, 
(Publisher : Bhuana Ilmu Populer (Group of 
Gramedia), Februari 2014, ISBN No. 10 : 979-
074- & ISBN No.  13 : 978–979-074), Panduan 
Praktis PSAK Terkini Berbasis IFRS Terkait OCI 
vs SAK ETAP, (Publisher : IAI Wilayah Jakarta, 
November 2014, ISBN No. 978-602-14692-1-7)”

Tanya: “Bagaimana mempersiapkan alumni fresh 
graduate terkait MEA 2015?”

Jawab: “Beberapa kiat untuk para alumni fresh 
graduate yaitu memiliki keahlian bahasa Inggris 
dan keahlian umum dalam bidang IT sudah 
merupakan keharusan.  Jadilah sarjana plus, artinya 
jangan hanya mengandalkan ijazah S1 atau S2, 
ikutilah sertifikasi tertentu sampai mendapatkan 
gelar sertifikasinya, seperti BKP, CPA, CPSAK, 
CFA, dan lain lain dan aktiflah di organisasi 
profesinya.

Jujur, terus belajar (baik jalur formal atau informal), 
dan kerja keras.

Untuk alumni 
j u r u s a n 
a k u n t a n s i , 
untuk 1-2 
tahun pertama 
b e k e r j a l a h 
di Kantor 
A k u n t a n 
Publik (KAP), 
kalau bisa 
yang masuk 
kategori big 4, 
minimal big 
10. Dengan 
bekerja di KAP, 
mental akan 
terbentuk dan banyak ilmu yang bisa didapatkan 
sebelum ‘jump’ ke perusahaan lain. 
Kalau ingin berkarir di KAP sampai menjadi 
partner, teruskan bekerja di KAP sambil kuliah 
lagi ambil Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAK) 
dan ikuti sertifikasi CPA.”

Tanya: “Bagaimana sebaiknya menjadi 
entrepreneur dan mempunyai semangat 
kewirausahaan. Satu lagi, kiat-kiat sukses untuk 
alumni fresh graduate.” 

Jawab: “Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan 
di perguruan tinggi tidak memfokuskan mahasiswa 
menjadi wirausaha, hanya sedikit porsi mata kuliah 
yang terkait mendorong jiwa wirausaha. Menurut 
saya, mata kuliah kewirausahaan di kampus 
seharusnya memberikan tugas kepada mahasiswa 
membuat project usaha dan waktunya jangan 
hanya 1 semester, namun minimal 2 semester 
untuk melihat perkembangannya, tidak perlu 
ada UTS atau UAS secara tertulis, materi UTS 
dan UAS bisa berupa presentasi perkembangan 
usaha mereka. Di beberapa kampus, banyak yang 
pada akhirnya project wirausaha mereka berlanjut 
terus sampai akhirnya memang mereka menjadi 
wirausahawan.”
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F a r o u k 
A b d u l l a h 
Alwyni adalah 
P r e s i d e n t 
D i r e c t o r 
(CEO) PT 
A l w y n i 
International 
Capital (AIC) 
dan pernah 
m e n j a b a t 
s e b a g a i  
M a n a g i n g 
Director PT 
Bank Muamalat 

Indonesia. 

Beliau memulai pengalaman karir internasionalnya  
di High Commissioner for Human Rights, Centre 
for Human Rights di Kantor Pusat PBB, New 
York, USA pada tahun 1997.
 
Setelah itu, beliau memulai kiprah keuangan 
islamnya di Islamic Development Bank (IDB) 
selama delapan tahun.

Kemudian beliau ditugaskan sebagai Trade Finance 
Officer yang menangani wilayah Bangladesh dan 
Indonesia, sebagai Senior Trade Finance Officer 
yang menangani wilayah Indonesia, Iran, Maldives, 
Kazakshtan, dan Tajikistan, serta sebagai Head of 
Market Research and Monitoring Section.
Pada tahun 2007-2009, beliau menjabat sebagai 
Direktur PT Al Ijarah Indonesia Finance yang 
didirikan bersama oleh Bank Muamalat Indonesia, 
Boubyan Bank Kuwait, dan Internasional Leasing 
and Investment Company Kuwait. 

Baru kemudian  bergabung dalam Treasury and 
International Banking Director Bank Muamalat 
Indonesia. 
Pada Januari 2012 beliau mendirikan PT Alwyni 
International Capital (AIC).

Sibuk di berbagai kegiatan kemanusiaan dan 
beberapa institusi, tetap aktif sebagai dosen,  beliau 
masih mau kami wawancarai.

Kami bertemu dengan beliau di suatu siang yang 
panas, di suatu ruangan di gedung Perbanas 
Institute dimana beliau akan mengajar kelas 
internasional. 

Setelah ngobrol kesana-kemari, inilah sebagian 
wawancara kami dengan beliau.

Tanya: “Perusahaan AIC adalah perusahaan yang 
Bapak dirikan pada Januari 2012, bergerak dalam 
bidang apa saja?”

Jawab: “Pada waktu itu saya berpikir, sudah 
waktunya saya independen. Saya mendirikan 
AIC sebuah perusahaan yang bergerak di bidang 
konsultan  investasi perbankan dan  perusahaan 
keuangan. Perusahaan ini berfokus pada layanan 
rencana bisnis, kegiatan peningkatan modal, 
pembiayaan dan peluang investasi, pembiayaan 
perdagangan dan jasa remittance, penasihat, dan 
pengembangan sumber daya manusia.”

Tanya: “Semasa kuliah apakah Bapak aktif ? Dan 
Apakah sudah menyukai Perbankan Syariah?”

Jawab: “Saya aktif di kelompok Kajian Studi Islam 
(KSI), pada saat itu ikut membuat kelompok 
diskusi tentang  konglomerasi yang menguasai 
perekonomian Indonesia, lalu perekonomian  
Indonesia menuju tinggal landas. Selain itu, 
saya juga mengikuti Latihan Kepemimpinan 
Mahasiswa dan menjadi peserta terbaik. Setelah 
menyelesaikan kuliah S1 di Pebanas, saya bekerja 
di sebuah perusahaan asuransi, setelah itu  saya 
melanjutkan kuliah saya di Amerika tepatnya The 
New York Univesity jurusan Economics. Setelah 
selesai S2 saya magang di administrasi Islamic 
Development Bank (IDB) Saat itu IDP membuka 
lulusan fresh graduate S2 dan saya mencoba 
peruntungan dan diterima.

MENGGELUTI DUNIA KEUANGAN 

Faouk A. Alwyni
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Tanya: “Memiliki pengalaman yang begitu 
banyak, tetapi Bapak masih peduli dengan dunia 
pendidikan Indonesia dengan mengajar sebagai 
dosen. Menurut Bapak apa yang harus dimiliki 
generasi kita ke depannya menghadapi MEA.”

Jawab: “Kapasitas bahasa harus dimiliki terutama 
bahasa Inggris, soft skills, mental yang kuat.”

Tanya: “Ada kiat-kiat untuk menjadi seorang 
entrepreneur, pak ?”

Jawab: “Jiwa wirausaha  bagus dikembang-kan, 
walaupun awalnya tidak mudah, harus jeli melihat 
kebutuhan di masyarakat dan berusaha mempunyai 
nilai tambah di masyarakat, jangan give up, dan 
jangan gampang menyerah. Berusaha terus  dan 
tidak mudah putus asa.
  
Tanya: “Pertanyaan terakhir, pak. Mohon kiat-kiat 
sukses buat alumni yang baru.”

Jawab: “Nilai-nilai dasar selalu dibutuhkan dan 
menjadi bagian dari masyarakat, kompetensi 
dapat dikembangkan dari sana, semua orang dapat 
menjadi sukses di mata Tuhan. Untuk itu  bekerja 
dengan jujur, adil, kerja keras, berkorban, walau  
dampak di dunia belum kelihatan. Peradaban 
masyarakat yang maju harus memiliki nilai-nilai, 
tidak sekedar menang atau kalah,  memiliki rasa 
aman,  dan peduli kepada sesama.”

Terakhir, kami menyampaikan terima kasih atas 
wawancara pada siang hari itu. Selamat dan sukses 
buat bapak.

Dari New York saya langsung menuju Jedah, 
walaupun saat itu tesissaya belum selesai. Saya 
mendapatkan pengalaman dengan Islamic Finance 
dari IDB. Selama 8 tahun di Jeddah, Saudi Arabia 
saya mendapatkan kesempatan ke berbagai negara 
antara lain Iran, Maldives, Kazakhstan, dan dalam 
rangka mengurus Islamic Development Bank.

Tanya: “Apakah sejak kuliah Bapak sudah 
mempunyai planning ke depannya akan menjadi 
apa?”

Jawab: “Saat itu, nggaklah. Semua mengalir 
begitu saja, dijalani lepas saja. Dulu  saya lebih 
suka di politik, aktif dengan isu-isu nasional dan 
internasional. Sekolah di luar negeri memberikan 
saya pembelajaran.” 
Tanya: “Bapak mendapatkan beasiswa untuk 
kuliah di The New York University, USA dan The 
Birmingham Business School, UK. Ada bekal yang 
Bapak bawa ke Indonesia?”
Jawab: Seperti yang saya katakan, sekolah di luar 
negeri memberikan saya pembelajaran hidup. Di 
negara yang sudah maju, mahasiswa menyukai 
belajar di perpustakaan. Itu sebabnya banyak 
perpustakaan yang buka 24 jam. Mahasiswa yang 
bekerja juga banyak, mereka bisa menjadi apa saja, 
misalnya pelayan, yang penting adalah pekerjaan 
yang halal.  Orang harus menghargai satu dengan 
yang lain, jangan takut salah, rasa malu harus 
dihindari.”



Rakhmat Junaidi 
adalah Ketua 
Ikabanas periode 
2010 – 2014. 
Beliau adalah 
angkatan 1991 
program S1 
Akuntansi yang 
aktif di ormawa 
D i n a m i k a , 
majalah kampus. 

B e l i a u 
menelusuri karir 
pertama kali di 
Bakrie Group  

yaitu PT Ratelindo pada Agustus 1995 sebagai staf 
Accounting. Tahun 2001—2003 beliau menjadi 
CFO dan Finance Director di PT Ratelindo. Pada 
2003—2006 menjadi CFO dan Finance Director di 
PT Bakrie di PT Bakrie Telecom, Tbk. Dan mulai 
2006—2013 sebagai Director Corporate Service 
Bakrie Telecom.

Saat ini beliau menjabat sebagai Member of 
Advisory Board PT Bakrie Telecom, Tbk. 

Sungguh sebuah prestasi yang membanggakan...

Wawancara kami di mulai di suatu sore menjelang 
malam karena beliau sedang ada pertemuan di 
KADIN, dan kami menunggu beliau disana. 

Tanya: “Apa kabar, pak. Kelihatannya sangat 
sibuk.”

Sebagai jawabannya, beliau tersenyum ramah sambil 
mempersilakan kami duduk “Lama menunggunya 
ya?”

Setelah perbincangan sana-sini, kami memulai 
wawancara kami, berikut adalah petikannya.

Tanya: “Boleh sedikit berbagi cerita tentang 
pengalaman Bapak kuliah di Perbanas 
Institute?”

Jawab: “Saya adalah mahasiswa yang merantau, 
lahir di Jambi dan besar di pulau Sumatra, kuliah 
di Jakarta. Awalnya saya ingin kuliah di fakultas 
kedokteran dan diterima di dua universitas di 
Jakarta. Akan tetapi, saudara sepupu saya yang 
sudah menjadi dokter justru menganjurkan 
agar saya mengambil kuliah di Perbanas. Alasan 
sepupu saya itu kuliah di Perbanas lebih mudah 
mendapatkan pekerjaan karena belum selesai, 
mahasiswa sudah ditawarkan pekerjaan. Akhirnya 
saya mengikuti anjuran itu dan mengambil kuliah 
sore jurusan S1 Akuntansi, dengan alasan paginya 
saya bisa ikut berorganisasi (saya pernah menjadi 
Ketua OSIS di SMU dan pernah menjadi Ketua 
organisasi remaja Islam Pertamina se-Sumatra 
Utara). Saya beruntung mengambil kuliah sore 
karena saya mendapatkan dosen yang praktisi 
(sekitar 60% pengajar sore adalah para praktisi) 
sehingga membentuk pola pikir saya lebih 
realistis dan lebih aktual.  Saya juga bangga karena 
Perbanas sangat memperhatikan mahasiswanya, 
hal ini terbukti dengan diberikannya berbagai 
macam beasiswa seperti prestasi akademik, 
aktivis, dan atlet sehingga mahasiswa merasa 
dihargai.”  

MENGENAL DUNIA TELEKOMUNIKASI 
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Tanya: “Semasa kuliah Bapak aktif di majalah 
kampus, majalah Dinamika. Apakah ada 
manfaatnya untuk pekerjaan Bapak yang 
sekarang?” 

Jawab: “Saya suka sesuatu yang baru dan 
menantang, pada saat itu majalah kampus yaitu 
Dinamika sedang mencari bentuk, jadi saya 
aktif di Dinamika karena dunia kewartawanan 
lebih menarik. Ingat pepatah, ‘pena lebih tajam 
dari pedang.’ Saat saya menangani fungsi Public 
Relation di perusahaan, ilmu yang saya dapatkan 
sebagai aktivis di Dinamika menjadi sangat 
bermanfaat. Karena pernah berkecimpung di 
dunia jurnalistik semasa kuliah, saya lebih bisa 
mengungkapkan, mencerna kalimat, dan lebih 
kritis serta tahu cara menghadapi media.”

Tanya: “Bagaimana cara kita bisa menjadi 
pengusaha khususnya bagi generasi muda dalam 
menghadapi perubahan jaman, khususnya pasar 
bebas.”

Jawab: “Kita harus menyukai apa yang kita 
lakukan, harus mempunyai passion, ke depan 
potensi menjadi entrepreneur terbuka sangat 
lebar terlebih dalam menghadapi Masyarakat 
Ekonomi Asean gunakan potensi ini untuk 
hal-hal yang menguntungkan bagi kita, karena 
negara kita, daerah kita, kekayaan kita sangat 
luas, kita sebagai anak bangsa akan sangat 
mengerti potensi yang ada. Jangan lupa untuk  
mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, lihat trendnya kemana, jangan lupa 
kemampuan bahasa kita harus baik, khususnya 
bahasa inggris.”

Tanya: “Mohon kiat sukses untuk alumni fresh 
graduate, pak.” 

Jawab: “Belajar tidak bisa berhenti dan tidak 
kenal waktu. Oleh karena itu belajar...belajar..dan 
belajar karena dunia terus berkembang, menjadi 
pendengar yang baik, dengarkan informasi dari 
siapapun dan perkembangan yang sedang terjadi, 
jangan pernah menolak tantangan tetapi lakukan 
itu dengan kalkulasi yang baik, pantas dan jujur, 
dan sekali lagi harus punya kemampuan bahasa 
asing lainnya setidaknya bahasa Inggris dengan 
baik.“
 
Itulah obrolan di petang menjelang malam 
bersama Ketua Ikabanas yaitu Bapak Rakhmat 
Junaidi.
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Visi
Menjadi pers 
kampus yang 
terdepan dan 
i n d e p e n d e n , 
dalam hal berita 
dan pendanaan, 
b e r m a n f a a t 
bagi Perbanas 
Institute pada 
khususnya dan 
masyarakat pada 
umumnya.

Misi
Menjadikan SDM yang berkompeten dan 
berkualitas dalam bidang pers kampus.
Menjalin hubungan kerjasama baik dengan pihak 
internal dan eksternal dalam hal pengembangan 
Dinamika New Image secara keseluruhan.
Menghasilkan profit untuk pengembangan 
Dinamika New Image secara keseluruhan.
Kegiatan-kegiatan :
 1. Pembuatan Majalah
 2. Pembuatan Buletin
 3. Dinamika Basic Training (DBT)
 4. Pelatihan Jurnalistik Internal
 5. Perbanas Journalistic Weekend                    
               (PJW)

Tempat :
Unit 2 Lantai 6 Perbanas Institute

MARI MENGENAL DINAMIKA NEWS IMAGE 
PERBANAS INSTITUTE
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