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Pada edisi kali ini kami akan memperkenalkan 
beberapa alumni yang kami anggap sudah 
Go International, diantaranya adalah: Rene 
Suhardono yang kita kenal sebagai seorang 
Public Speaker, Author, Life Coach, Business 
Performance Specialist and Social Entrepreneur 
yang telah melanglang buana. Ada juga Troy Reza 
Warokka, Feraliza Imran, Juli Adiputra P.V., E. 
Dwika, Dimas Dwi, SM Effiyanti.
Untuk itu, mari kita mengenal mereka melalui 
buletin ini. 

Selamat membaca .....

Dr. Wiwiek Prihandini, M.M., Ak., CA., adalah 
Wakil Rektor bidang Pengelolaan Sumber Daya. 
Lulusan Sarjana Ekonomi UGM Yogyakarta 
pada 1987, Magister Managemen UI Jakarta 
tahun 1997, dan Doktor pada program Doktoral 
Bisnis/Akuntansi UNPAD Bandung pada 2009. 

Assalamu’alaikum Wr 
Wb.
Puji syukur kehadirat 
Tuhan yang Maha 
Kuasa bahwa buletin 
Alumni yaitu Perbanas 
Institute News (PIN) 
telah mencapai  volume 
5. Tema dari buletin 
kita kali ini adalah: GO 
INTERNATIONAL.

Go International secara ringkas dapat diartikan 
sebagai  suatu kegiatan ke luar atau pergi ke negara lain 
dengan maksud untuk membuat kita lebih terkenal, 
dengan membawa misi dan visi tertentu.
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Wiwiek Prihandini
Wakil Rektor bidang Pengelolaan Sumber Daya

PROFIL PIMPINAN

REDAKTION NOTE



Sebelum menjabat sebagai Warek bidang 
Pengelolaan Sumber Daya, beliau telah 
malang melintang dalam bidang yang sangat 
dikuasainya yaitu Akuntansi, antara lain 
sebagai tenaga ahli akuntansi di PT Dian 
International Incorporate, Finance and 
Manager PT Sariayu Indonesia, Tenaga Ahli 
beberapa proyek yang didanai oleh World 
Bank dibawah koordinasi Bappenas, Proyek 
Pemberdayaan Masyarakat di Departemen 
Kelautan & Perikanan, Proyek Pengelolaan 
Dana Bergulir di Pemda DKI.

Menjadi dosen Perbanas Institute dengan 
fokus pada mata kuliah Akuntansi Biaya, 
Manajemen Biaya, Good Corporate 
Governance, dan Metodologi Penelitian. 

Kemudian terpilih sebagai Dekan Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Institute Perbanas, dan 
saat ini sebagai Warek bidang Pengelolaan 
Sumber Daya.

Beberapa karya ilmiah beliau (hasil penelitian, 
tulisan, dan buku) antara lain:

1. Analisis Kasus Korupsi di Daerah 
2012, Jurnal Akuntansi & Bisnis, Vol. 1, No. 
1, September 2013, ISSN 2354-5550

2. Pola dan Penanganan Kasus Koru-
psi di Indonesia 2012, Prosiding dalam Inter-
national Conference for Emerging Market 
(ICEM) 2013, Sheraton Mustika Hotel, Yo-
gyakarta

3. Pajak Badan Dan Kebijakan Devi-
den: Dalam Perspektif Corporate Gover-
nance Studi pada Perusahaan yang tercatat 
pada Bursa Efek Indonesia dan Jakarta Is-
lamic Index ( JII)  2010, Jurnal Ekonomi dan 
Bisnis Islam, Vol. VI, No. 2, Juni 2012. ISSN 
1907-9109

4. Kepemilikan Manajerial, Kebijakan 
Hutang, dan Kebijakan Dividen 

Dalam Perspektif Agency Theory dengan Investment Op-
portunity Set sebagai Faktor Pembeda, Studi pada Peru-
sahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia 2010, Jur-
nal Ilmiah Manajemen dan Akuntansi ”IMAGE”-STIE 
Kusuma Negara, Volume XIII No. 38, Desember 2011

5. Analisa Kebijakan Hutang, Kebijakan Dividen, 
dan Nilai Perusahaan Sebagai Mekanisme Corporate 
Governance, Studi pada Perusahaan Jakarta Islamic In-
dex ( JII) dan Industri Perbankan, Majalah Widya, no. 
317, edisi Februari 2012, ISSN: 0215-2800

6. Pengaruh Tingkat Bunga Terhadap Volatility 
Return Saham dan Asimetri Good News-Bad News, Pada 
Jakarta Islamic Index ( JII) dan Bank Komersial, Perbanas 
Quarterly Review Vol. 3 No. 1,  Januari 2010.

Itulah Ibu  Dr. Wiwiek Prihandini, M.M., Ak., CA., Wakil 
Rektor bidang Pengelolaan Sumber Daya.

Cukup sulit untuk membuat janji temu dengan alumni yang 
saat ini lebih sering tinggal di Kanada. Maklum, beliau 
sangat sibuk dan pastinya beberapa kegiatan di tanah air 
sudah menanti dan mengantri.
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Rene Suhardono Canoneo

SOCIAL ENTREPRENEUR
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Tanya (T): “Menurut Bapak, apa yang dimaksud 
dengan entrepreneur sejati?”

Jawab ( J): “Entrepreneur adalah alat yang 
mempunyai dampak pada orang lain, impact 
pada orang dan kontribusi kita untuk orang 
lain. 

T: “Ada kiat-kiatnya, pak?”

J: “Entrepeneur sejati harus memahami 
problem yang hendak kita selesaikan dan 
merealisasikannya.”

T: “Sejak kapan Bapak mulai menjadi  
entrepreneur?”

J: “Sejak masih kuliah.”

T: “Memulainya dari bisnis apakah?”

J: “Mulai dari membantu teman-teman kuliah 
membeli buku dengan mengambil margin 5% 
dari pembelian buku tersebut, dan membantu 
mereka langkah-langkah mengerjakan 
skripsi.”

T: “Apa perbedaan antara seorang  entrepreneur 
dan social entrepreneur?”

J: “Kalau entrepreneur memanfaatkan setiap 
peluang yang  menghasilkan profit untuk 
diri sendiri, sedangkan sosial entrepreneur 
fokusnya menghasilkan profit positif yang 
berguna bagi lingkungan sosial.”

T: “Apakah cita-cita Bapak yang se-
sunggguhnya?”

J: “Seperti yang sekarang.  Saya membangun 
pendidikan yang dinamakan kampus tanpa 
batas, bahwa sebuah pendidikan sejati adalah 
interaksi antar manusia. Semua orang terlibat 
dalam proses pendidikan untuk memajukan 
dirinya dan orang lain.” 

   
    T: “Targetnya seperti apa, pak?”

Rene Suhardono, pria kelahiran Jakarta, 
8 Juli 1972 ini adalah alumni angkatan 
tahun 1991 dan lulus tahun 1995, dikenal 
sebagai Author, Public Speaker, Life Coach, 
Business Performance Specialist and Social 
Entrepreneur yang telah ber-pengalaman 
selama 21 tahun. 

Selain itu, beliau adalah seorang penulis 
buku. Debut buku pertamanya berjudul Your 
Job is Not Your Career, diterbitkan pada 
tahun 2010, menyusul buku You Journey to 
be the Ultimate U tahun 2011. Ada lagi judul 
yang sama yang dirilis tahun 2013. Buku-
buku beliau dikemas dengan bahasa yang 
santai dan sangat mudah dipahami.

Kisah inspiratifnya memotivasi orang-orang 
di sekitarnya. 

Rene Suhardono termasuk salah seorang 
entrepreneur yang digadang-gadang sebagai 
entrepreneur sejati.

Berikut adalah cuplikan waancara kami 
dengan beliau pada saat beliau memberikan 
Seminar Entrepreneur kepada almamaternya 
pada Selasa, 14 April 2015 di Auditorium 
Perbanas Institute.
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J: “Target utamanya mampu memberdayakan, 
meluruskan, dan mengarahkan apa yang menjadi 
keinginan teman-teman memberdayakan orang-orang 
yang galau hidupnya dan memfasilitasi mereka untuk 
mencapai kedewasaan.”

T: “Apakah ada pesan dan kesan untuk calon lulusan 
Perbanas Institute agar dapat meraih kesuksesan 
seperti  Bapak?”

J: “Lupakan uang, dan urus problemmu, jangan lupa 
untuk membantu problem temanmu juga, serta gali 
potensimu untuk memunculkan karya-karya yang 
asik.”

Itulah sekelumit wawancara kami dengan salah 
seorang alumni yang sukses meniti karir sebagai social 
entrepreneur.      Sukses buat pak Rene Suhardono.

Memulai karir 
sebagai jurnalis 
di PT Era 
Media Global 
pada 1998, 
menjadi Asisten 
Public Relation 
Manager di 
PT Binareksa 
E k a j a y a , 
K o o r d i n a t o r 
Public Relation 
101 FM Radio 
One Jakarta, 
Direktur PT 
A v a b a n i n d o 
P e r k a s a 
( M a h a k a 
Advertising) dan saat ini menjabat sebagai 
Executive Vice President INSPIRE (Mahaka 
Group). Seperti kita ketahui Mahaka Group 
adalah sebuah perusahaan yang didirikan oleh 
Erick Thohir, dimana beliau adalah seorang 
President Internazionale Milan FC (Inter Milan 
FC), sebuah klub sepakbola raksasa di kota Milan 
yang cukup disegani di Italy khususnya, dan di 
Eropa pada umumnya.

Inilah petikan wawancara kami dengan Bang Troy 
Reza Warokka, S.E.

Tanya (T): “Saat ini perusahaan abang bergerak 
dalam bidang apa?”

Jawab ( J): “Perusahaan yang saya pimpin yakni 
Inspire yang merupakan bisnis unit strategis dari 
Mahaka Media, Tbk. bergerak dalam bidang usaha 
media buying and communications services, yang 
dalam ruang lingkup kerjanya membuat Inspire 
maupun saya sebagai pimpinan Inspire, terkoneksi 
dan berkenalan dengan beberapa klub sepak 
bola mancanegara termasuk dengan beberapa 
coach maupun pemain, yang memang datang ke 
Indonesia. 

Troy Reza Warokka, S.E.  adalah Executive Vice 
President INSPIRE sebuah perusahaan di bawah 
Mahaka Group. Pada jamannya, beliau adalah seorang 
aktivis di Senat Mahasiswa maupun BEM di Perbanas 
Institute.

Foto bersama setelah memberikan seminar di
Perbanas Institute

Bersama Arsene Wemger. Coach 
Arsenal FC

MANTAN AKTIVIS PERBANAS 
INSTITUTE MENUJU PERGAULAN 
SEPAKBOLA DUNIA
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Seperti diketahui sepak bola di Indonesia maupun 
dunia merupakan cabang olahraga dengan tingkat 
kesukaan luar biasa tinggi dengan fanatisme 
fans yang luar biasa dan salah satu bukti bahwa 
fans terbesar Liverpool FC di Asia adalah dari 
Indonesia.”

T: “Sejak awal memulai karir, abang sangat pakar 
di bidang journalis dan public relations. Apakah 
kegiatan abang sebagai aktivis mahasiswa sangat 
mendukung pekerjaan abang?”
Jawab: “Saya bukan pakar di sektor jurnalis ataupun 
dunia kehumasan namun saya sampai saat ini pun 
masih terus belajar guna memperkuat eksistensi 
dalam industry dan dunia profesionalisme 
komunikasi dan saya sepakat bahwa saya adalah 
salah satu pekerja komunikasi dari sekian banyak 
pelaku pekerja komunikasi di tanah air yang salah 
satu awal kiprah saya bergerak di sektor komunikasi 
adalah saat saya dipercaya menjadi Humas BPM 
Perbanas Institute (saat itu STIE Perbanas) dan 
dari situlah lompatan kerja komunikasi itu berjalan 
dan terbentuk secara alami bersinergi dengan 
kesukaan saya berbicara dengan siapa saja.”

T: “Apakah abang menangani Inter Milan juga?” 
J: “Saya adalah salah satu penggemar atau tepatnya 
penikmat sepak bola dan pada tahun 2014 silam, 
Indonesia membuat kejutan luar biasa di mana 
salah satu klub sepak bola terbaik di Eropa dan 
Italy, yakni FC. Internazionale atau akrab dengan 
brand Inter Milan, beralih kepemilikan dari 
keluarga Moratti kepada Erick Thohir, pengusaha 
Indonesia yang sangat menggemari dunia olahraga 
dan tentunya pemilik dari Mahaka Group di mana 
tempat saya bekerja selama 15 tahun terakhir ini.

Beberapa kali saya dan teman teman dipercaya oleh 
Presiden FC. Internazionale untuk menangani beberapa 
acara terbatas di mana mendatangkan beberapa mantan 
pemain ternama FC. Internazionale termasuk Zavier 
Zanetti, mantan kapten FC. Internazionale yang saat ini 
menjabat sebagai Wakil Presiden FC. Internazionale.”

T: “Club sepakbola internasional apa saja yang pernah 
abang datangkan ke Indonesia?”
J: “Beberapa event sepak bola yang secara kebetulan 
saya dan perusahaan yang saya pimpin dipercaya oleh 
beberapa klub dan melalui proses seleksi antara lain 
adalah Asia Tour Liverpool FC di mana pada saat itu 
semua tiket yang di jual ludes guna memenuhi stadion 
utama Senayan. Liverpool FC ke Indonesia di perkuat 
semua bintang terbaik nya termasuk Stevan Gerrard, 
Raheem Sterling maupun Jordan Henderson.
Kemudian perusahaan saya bernaung yakni Mahaka 
Media berhasil mendatangkan LA Galaxy dengan 
membawa bintang utamanya David Becham dan juga 
Landon Donovan maupun Roby Keane. Ini sangat 
membanggakan karena mega bintang sepak bola sekelas 
David Becham akhirnya bermain di rumput stadion 
utama Senayan dan itu fakta bukan mimpi.”

T: “Diantara pelatih internasional, siapa yang paling 
menarik sebagai seorang pelatih?”
J: “Dari beberapa coach klub sepak bola yang ada di dunia 
saya mengidolakan Arsene Wenger, di mana menurut 
saya coach Arsene Wenger, mampu membangun sebuah 
klub sepak bola dengan mengandalkan beberapa pemain 
muda yang tadinya bukan siapa-siapa menjadi bintang 
dunia dan ini tercermin antara lain dengan lahirnya 
beberapa bintang muda di timnas Inggris maupun 
Spanyol seperti Theo Walcott, Jack Wilshere maupun 
Hector Bellerin yang jebolan akademi sepak bola 
Barcelona FC.”
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Tanya: “Menurut abang, apa kiat-kiat sukses agar bisa 
menjadi seorang yang go international di bidangnya?”

Jawab: “Kiat sukses adalah relatif karena kembali 
kepada setiap individu, seberapa besar motivasi untuk 
maju atau cukup nyaman dengan bermain di zona 
nyaman, namun saya percaya bahwa sebagai mantan 
aktivis salah satu ilmu yang saya petik adalah bergaul 
sebanyak-banyaknya dengan siapapun dengan tetap 
memberikan batasan-batasan yang jelas sehingga 
tidak terjebak dalam pergaulan yang menyesatkan 
dan bahkan menjatuhkan diri pribadi atau mungkin 
keluarga.”

T: “Apakah ada pesan untuk calon lulusan Perbanas 
Institute agar dapat meraih kesuksesan seperti  bang 
Troy?”

J: “Pesan untuk mahasiswa Perbanas, jangan pernah 
menyerah dalam melakukan apapun, tuntaskan 
sampai akhir dan cari ujungnya akan berakhir di mana, 
terkesan klise namun itulah fakta yang saya jalani dan 
yang utama adalah komunikasikan semua masalah 
kita urusan kita dengan TUHAN! Insya Allah dengan 
komunikasi kepada Sang Pencipta semua urusan di 
mudahkan di lapangkan dalam prosesnya.”

Sukses buat Bang Troy.

Memiliki suara yang sebagus Julie Andrews 
pemeran Maria von Trapp dalam film fenomenal 
Sound of Music, beliau seringkali mengikuti 
kegiatan paduan suara di berbagai kejuaraan dan 
beberapa event. 

Setelah lulus dari Perbanas Institute (dulu AAP 
Perbanas), beliau mengabdikan diri di almamater 
sebagai Sekretaris Warek Bidang Akademik dan 
juga dosen tetap. 

Dulu dikenal sebagai 
Feraliza Imran, setelah 
bersuami dan saat ini 
tinggal di Hilliard–
Ohio, Amerika Serikat,  
namanya berubah 
menjadi Feraliza 
Gitosuputro mengikuti 
nama suaminya. 
Mbak Fera demikian 
beliau dipanggil adalah  
aktivis Paduan Suara 
Perbanas (sekarang 
PIC) pada zamannya. 

Pada 2006, beliau pindah ke Hilliard Ohio. Saat ini 
putri pertama beliau telah menyelesaikan kuliah di 
Ohio State University, dan putri keduanya kuliah 
di Case Western Reserve University Cleveland 
Ohio.

Pada 1992, beliau menikah dan hijrah ke negara 
paman Sam mengikuti tugas suaminya yaitu Bapak 
Prawedia Gitosuputro yang bekerja disana. Beliau 
melahirkan keempat putrinya  yang cantik-cantik 
di sana, tepatnya di Springfield Illinois dimana 
mereka tinggal selama 14 tahun. 

Mbak Fera sempat meneruskan kuliah S2 di 
University of Illinois (dulu bernama Sangamon) 
di Springfield jurusan Management Information 
System.  Tidak sampai selesai karena prioritas 
beliau adalah mengurus ana-anak.

AKTIVIS DI NEGERI ORANG
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Aktif dalam berbagai kegiatan disana antara lain  
sehari-hari mengajar di Sunrise Academic yaitu  
fulltime Islamic school, adalah sekolah yang 
kurikulumnya selain mata pelajaran umum juga 
memberikan pelajaran bahasa Arab, mempelajari 
Al Quran, dan belajar tentang islam. 

Selain itu, beliau juga mengajar sebagai guru 
Sunday School di mesjid  Springfield dan Noor 
Cultural Center. Aktif di Indonesian Muslim 
Society in North America (IMSA) termasuk 
sebagai penyiar di radio IMSA. Oh iya, IMSA 
adalah organisasi religious, charitable, scientific, 
literacy, educational non profit masyarakat muslim 
Indonesia di USA dan Canada. 

Beliau juga berperan serta di Project Sakinah 
Organization yaitu organisasi yg bergerak di 
bidang preventing domestic violence.

Mbak Fera, begitu ia disapa, tidak canggung 
melakukan tugas-tugasnya.

Juli Adiputra Pantja Vidyatama

Selamat dan sukses buat mbak Feraliza. Pesan beliau 
untuk para alumni adalah salam hangat dari Ohio dan 
jika kalian berkunjung kesana, silakan mengunjungi 
beliau. Pasti diterima dengan tangan terbuka....

DARI D3 MERAIH S2 … DARI PEGAWAI  BANK 
SWASTA MENCAPAI JENJANG PEJABAT  DI 
BANK INDONESIA …
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Juli Adiputra Pantja Vidyatama atau biasa juga 
dipanggil dengan “Yudhi”, adalah alumnus AAP 
Perbanas Jakarta angkatan 1983 yang kemudian 
melanjutkan ke jenjang S1 pada STIE Perbanas 
Jakarta angkatan 1988. Selama masa  perkuliahan 
beliau beberapa kali mendapatkan beasiswa sebagai 
mahasiswa berprestasi di bidang akademik. Masa 
kanak-kanak beliau dilewatkan di beberapa negara, 
seperti Hongkong, Swiss dan Belanda, seiring 
mengikuti tugas Ayahanda yang bekerja sebagai 
seorang Diplomat karier pada Departemen Luar 
Negeri RI.

Sesaat setelah menyelesaikan kuliah D3 di AAP 
Perbanas di tahun 1987, beliau sempat bekerja 
sebagai staff di Jurusan Manajemen STIE Perbanas 
dan asisten dosen untuk mata kuliah Akuntnasi 
Perbankan dan Praktek Bank Mini selama 3 
bulan, untuk kemudian pindah ke Bank Niaga 
Head Office Jakarta dan ditempatkan di Treasury 
International Banking Group selama hampir 
2 tahun. Sembari bekerja beliau melanjutkan 
studi ke jenjang S1 di STIE “Perbanas” Jakarta 
dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 
1991. Di tengah-tengah menyelesaikan studi 
S1 karena menginginkan tantangan yang lebih 
besar, beliau mendapatkan kesempat-an untuk 
bergabung dengan Bank Indonesia pada tahun 
1989 dan ditempatkan pada Bagian Penelitian 
dan Pengaturan Devisa - Urusan Luar Negeri, 
kemudian di Bagian Penelitian dan Pengaturan 
Lalu Lintas Pembayaran Luar Negeri.

Pada tahun 1994 beliau mendapat kesempatan 
untuk mengikuti Pendidikan Calon Pegawai Muda 
(PCPM) Angkatan XVII-1, untuk kemudian di 
tahun 1995 ditempatkan di Kantor Bank Indonesia 
(KBI) Medan, Sumatera Utara sebagai Pengawas 
Bank Yunior yang antara lain memiliki tugas untuk 
melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap 
Bank Pembangunan Daerah Sumatera 

Utara dan beberapa KC Bank Umum. Selanjutnya 
pada tahun 1999 beliau ditempatkan di KBI 
Semarang, Jawa Tengah sebagai Peneliti Ekonomi 
Yunior dengan tugas antara lain menyusun Kajian 
Ekonomi Regional Jawa Tengah dan melakukan 
berbagai jenis survei yang terkait dengan inflasi 
dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Di tengah-tengah kesibukannya selama 
ditempatkan di KBI Semarang, beliau berhasil 
menyelesaikan Program Pascasarjana di Universitas 
Diponegoro  pada tahun 2002, di bidang Magister 
Manajemen Keuangan.

Seiring dengan bergulirnya waktu, karier beliau 
juga mengalami peningkatan, yaitu setelah 
mengikuti Pendidikan Paket Menengah, sehingga 
pada pertengahan tahun 2002 diangkat sebagai 
Kepala Seksi Sumber Daya pada KBI Balikpapan, 
Kalimantan Timur dengan tanggung jawab 
menangani manajemen internal seperti SDM, 
anggaran, logistik, pengamanan, dan keprotokolan. 
Pengalaman di KBI Balikpapan  selama sekitar 1 
tahun ini membawa beliau dipercaya oleh Dewan 
Gubernur Bank Indonesia untuk ditempatkan 
sebagai Kepala Seksi Administrasi pada Kantor 
Perwakilan (KPw) Bank Indonesia di New York, 
Amerika Serikat selama periode tahun 2003 
s/d 2005, dengan tanggung jawab antara lain 
menangani keprotokolan semua anggota Dewan 
Gubernur Bank Indonesia yang sedang melakukan 
perjalanan dinas ke wilayah kerja Benua 
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Amerika, menangani semua hal yang terkait 
dengan manajemen internal KPw New York, 
dan juga membina hubungan baik dengan semua 
stakeholders  seperti Konsulat Jenderal Republik 
Indonesia (KJRI), Perutusan Tetap Republik 
Indonesia (PTRI), masyarakat Indonesia  dan 
Perbankan Indonesia yang memiliki KPw di benua 
Amerika.  

Pengalaman selama ditempatkan di New York 
bukan saja dapat meningkatkan  kompetensi 
berbahasa asing dan ilmu-ilmu lainnya yang 
menunjang pengembangan karier beliau, namun 
juga memperluas cakralawa pengalaman hidup 
di negeri orang. Apalagi selama berdinas di New 
York diperkenankan untuk membawa serta seluruh 
anggota keluarga, sehingga 2 orang putra dan istri 
beliau memiliki pengalaman berinteraksi dengan 
aneka budaya bangsa lain dengan tata caranya yang 
memiliki nilai-nilai tersendiri,  hal ini benar-benar 
merupakan suatu kesempatan yang langka.

Setelah ditempatkan di KPw New York, beliau 
ditempatkan di KBI Palembang selama 14 bulan  
sebagai Kepala Seksi Pengembangan Usaha 
Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang 
memiliki tugas dan tanggungjawabnya  antara 
lain mengembangkan dan memajukan sektor riil 
di bidang UMKM guna menunjang percepatan 
pertumbuhan ekonomi nasional.

Karier beliau kembali meningkat setelah mengikuti 
Pendidikan Paket Menengah dan pada akhir tahun 
2006  diangkat sebagai Kepala Bidang Ekonomi 
Moneter dan  Perbankan di KBI Jayapura, Papua.

Selanjutnya, pada  tahun 2009  beliau diberikan tanggung 
jawab sebagai Deputi Pemimpin Bank Indonesia Bidang 
Ekonomi Moneter pada KBI Jayapura, Papua dengan 
tugas antara lain menjalin komunikasi dan memelihara 
jejaring dengan seluruh stakeholders di wilayah kerja 
Papua, melakukan berbagai kegiatan kajian, penelitian 
dan survei di bidang ekonomi moneter, perbankan dan 
sistem pembayaran regional. Setelah selama 4 tahun 
berdinas di KBI Jayapura, pada akhir tahun 2010 
beliau ditempatkan sebagai Asisten Direktur pada 
Departemen Penyelesaian Aset Bank Indonesia Jakarta 
dengan tanggung jawab antara lain menyelesaikan 
permasalahan aset-aset Bank Indonesia.

Farouk A. Alwyni
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Beliau yang saat ini telah mengabdi kepada Bank 
Indonesia selama 25 tahun memiliki cita-cita 
bila saat purna tugas tiba sekitar 6 atau 7 tahun 
mendatang  ingin menjadi seorang motivator/ 
pengajar bukan hanya di bidang perbankan dan 
moneter, namun juga di bidang penyegaran 
jiwa, agar ilmu dan wawasan yang dimiliki dapat 
diabadikan dan dillanjutkan oleh generasi yang 
lebih muda. Disamping itu, beliau juga punya 
angan-angan  untuk memiliki sebuah Ruko tempat 
melakukan kegiatan usaha yang bergerak di bidang 
Digital Photographi, Desain Grafis, dan kuliner.

Pesan beliau kepada rekan-rekan sesama alumni 
Perbanas dan adik-adik Mahasiswa / Mahasiswi 
dalam menjalani dan menikmati kehidupan ini 
adalah :
1.  Pelihara tali silaturahmi antar sesama alumnus 
di semua angkatan dan jaga nama baik almamater 
serta harumkan melalui prestasi di segala bidang 
yang mampu kita lakukan;
2. Hidup ini hanya sementara dan sesaat, oleh 
karena itu pergunakanlah waktu dengan sebaiknya 
melalui kegiatan yang memberikan manfaat 
kepada sesama dan lingkungan sekitarnya;

Karena keberhasilannya menyelesaikan beberapa 
permasalahan yang menyangkut aset Bank Indonesia 
yang berlokasi di Jakarta dan Bandung, maka pada 
pertengahan tahun 2013 beliau dipromosikan sebagai 
Deputi Direktur pada Departemen Pengelolaan Aset 
Bank Indonesia Jakarta, untuk kemudian ditempatkan 
sebagai Deputi Direktur/ Kepala Divisi Agregasi 
Surveillance dan Quality Assurance pada Departemen 
Surveillance Sistem Keuangan, Bank Indonesia Jakarta 
sampai saat ini.

Adapun tanggung jawab yang dimiliki  antara lain 
meliputi menyusun bahan Rapat Dewan Gubernur 
(RDG) Bank Indonesia secara Mingguan, khususnya 
yang terkait dengan bidang Surveillance Sistem 
Keuangan, memberikan persetujuan atas pengajuan 
Pinjaman Luar Negeri Bank, dan melakukan 
monitoring atas likuiditas harian perbankan dan sistem 
keuangan.

Di tengah-tengah padatnya kegiatan rutin sehari-hari, 
beliau juga sering diminta untuk menjadi nara sumber 
kegiatan seminar ataupun sosialisasi di berbagai kota 
di Indonesia dan menyempatkan diri untuk mengikuti 
berbagai kegiatan kursus, seminar, pelatihan, ataupun 
workshop di berbagai belahan kota dunia, seperti di 
Washington DC, New York, Florida, San Diego, Paris, 
Roma, Amsterdam, Tokyo, dan Singapore. 



3.  Senantiasa mengutamakan kejujuran, 
kesederhanaan, keterbukaan dan kesetaraan dalam 
setiap langkah kehidupan, bila semua hal tersebut di 
atas dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, tawakal, 
pasrah dan senantiasa bersyukur kepada Yang Maha 
Pengasih, maka hidup kita akan terasa nikmat, ringan 
dan bahagia dunia dan akhirat .

Sebagai penutup, beliau berpesan agar kita semua 
untuk :
“ … senantiasa beramal, jangan pernah tinggalkan 
ibadah …, keep smilling and always have a good one 
…” .

Selamat dan sukses selalu untuk Bapak Juli Adiputra 
Pantja Vidyatama. 

KULIAH DI NEGERI ORANG

MENITI  KARIR HINGGA JENJANG 
DIREKTUR

Elisabeth Dwika 
Sari, alumni 
STIE Perbanas 
Jakarta angkatan 
1992 Jurusan 
M a n a j e m e n 
Keuangan dan 
Perbankan, adalah 
seorang wanita 
yang tangguh.  
Lulus disaat 
krisis moneter 
tahun 1997 
telah membuat 

impiannya untuk mendapatkan program beasiswa 
S2 dari kampus  tertunda.

Lulusan terbaik tahun 1997 ini akhirnya dapat 
meneruskan program Master of International 
Financial Management (DESS) di IAE Aix-en-
Provence, Perancis di tahun 2001. 

Berbekal ilmu Manajemen Keuangan dari Perbanas, 
Ia memulai karirnya di tahun 1997 pada salah satu 
perusahaan sekuritas, yaitu PT Indovest Securities  
sebagai staf Keuangan dan Administrasi.

Ketertarikannya pada dunia pasar modal membuatnya 
tergerak untuk menjadi analis saham dan akhirnya 
menjadi asisten manajer pada divisi pengelolaan 
reksa dana di perusahaan yang sama hingga tahun 
2001. Berkat dorongan orang tua, dan berbekal 
pengalaman kerja lebih dari 2 tahun (sebagai salah 
satu syarat untuk mendapatkan beasiswa di masa 
itu), suatu ketika ia membaca penawaran beasiswa di 
media cetak dan mencoba mengikuti tes penyaringan 
beasiswa yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan 
Perancis-Indonesia (SFERE). 

Lulus tes penyaringan, ia dan 23 orang penerima 
beasiswa lainnya mendapatkan kursus gratis bahasa 
Perancis di CCF Wijaya Jakarta selama 5 bulan, dan 
kursus bahasa di kota Toulouse, Perancis selama 2 
bulan.  
Kendala bahasa menjadi salah satu tantangan terbesar 
yang harus dihadapi di masa perkuliahan, sehingga 
ia aktif dalam beberapa komunitas di dekat tempat 
tinggalnya untuk memperlancar aksen dan mengerti 
budaya Perancis, salah satunya dengan aktif dalam 
kelompok paduan suara Gereja Saint Jean-de-Malte 
di kota Aix-en-Provence, sebuah kota kecil di dekat 
Perancis Selatan.

Bersama teman kuliah didepan kampus

11



Program Master yang diambilnya mengharuskan 
setiap mahasiswa melakukan magang di setiap 
semesternya. Magang yang pertama dilakukan di 
sebuah Soap Factory sebagai staf keuangan, lalu 
mendapatkan kesempatan magang  pada Divisi 
Perdagangan Komoditas Derivatif dan melakukan 
penulisan tugas akhir di kantor pusat Bank Societe 
General – Paris selama 6 bulan. 

Rekan-rekan kerja di Bank Societe General-Paris
BELAJAR DARI BOURNEMOUTH 
UNIVERSITY

Program Master yang diambilnya mengharuskan 
setiap mahasiswa melakukan magang di setiap 
semesternya. Magang yang pertama dilakukan di 
sebuah Soap Factory sebagai staf keuangan, lalu 
mendapatkan kesempatan magang  pada Divisi 
Perdagangan Komoditas Derivatif dan melakukan 
penulisan tugas akhir di kantor pusat Bank Societe 
General – Paris selama 6 bulan. 
Kembali ke tanah air, kembali fokus meniti 
karir sebagai analis saham di PT Mega 
Capital Indonesia, dan berlanjut sebagai 
pialang saham di PT DBS Vickers Indonesia, 
dan menjadi Kepala Bagian Investasi pada PT 
Asuransi Jiwa Tugu Mandiri. Pada Agustus 
2010 ia dipercaya untuk menjadi Direktur 
PT Prospera Asset Management hingga 
sekarang. 

Dimas, begitu 
ia biasa disapa, 
adalah pria 
kelahiran 24 
Januari 27 tahun 
silam,  lulusan 
I n t e r n a t i o n a l 
Class Program 
P e r b a n a s 
I n s t i t u t e 
angkatan 2007 
dan lulus tahun 
2011 dengan 
IPK 3,33. Setelah 
menyelesaikan 
studi di Perbanas 
Institute, dia melanjutkan studi S2 ke Bournemouth 
University, United Kingdom dan menyelesaikan 
Master of Business Retail Management.

Kiat sukses yang dimilikinya adalah fokus 
pada impian, berani mencoba dan menerima 
hal baru, membuka jejaring dan fokus pada 
bidang kerja yang di jalankan. 

Selamat dan sukses buat sang analis saham.
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Sebagai  mahasiswa, dia adalah mahasiswa yang 
ramah, supel, mudah bergaul, dan disukai banyak 
teman.

Saat kuliah dia menyukai pelajaran Marketing dan 
Account Management.

Sibuk dibeberapa organisasi dan suka mengikuti 
berbagai pelatihan, antara lain Rocket Internet 
Southeast Asia Product Management & PET/
Developer Conference and Training di Manila 
Philippines (2012), Personal Tutor Excellence 
Certificate (2013), dan terpilih sebagai President 
of Indonesian Student Society, Bournemouth UK 
(2013—2014).

Bersama istri tercinta

Meniti karir sebagai Marketing Management 
Trainee and Guest Resort, Phuket Thailand pada 
2010-2011. Pada 2012—2013 sebagai Content 
Creation Manager – Production Lazada Group. 
Pada 2013 Warehouse and Logistic Team Member, 
Thalar Thai Ltd Bournemouth England. 2014—2015 
Consultant Office Tenant Representation  Colliers 
International Jakarta, dan saat ini Account Manager 
di Bizzy Indonesia Jakarta.

Selamat untuk Dimas...
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Halo rekan – rekan alumni..
Senang sekali saya diberi kesempatan oleh rekan 
kerja saya, Ivonne Leony,  untuk berkenalan dengan 
anda semua.
Nama saya Sri Martani Effiyanti. Pada kesempatan 
kali ini, perkenankanlah saya berbagi cerita dan 
pengalaman kepada anda. Mohon maaf sebelumnya, 
tidak ada maksud untuk menyombongkan diri karena 
semua yang saya peroleh adalah karunia dan berkat 
Tuhan yang luar biasa kepada saya. 
Saya alumni D3 Akuntansi STIE Perbanas Jakarta 
tahun 1992. Setelah lulus dari STIE Perbanas 
Jakarta, Puji Tuhan saya memperoleh beasiswa 
dari STIE Perbanas untuk melanjutkan program 
S1 dan S2. Program S1 (Business – Accounting) di 
Colorado State University, Fort Collins, Colorado. 
Dan program S2 (MBA) di University of Colorado, 
Denver, Colorado.

Studi S3 di Inggris, paling cepat dapat di tempuh 
dalam waktu 3 tahun (Full Time) atau 6 tahun 
(Part Time). Pada akhir tahun pertama (Y1) kami 
diharuskan untuk ujian (Formal Assessment) – ‘Up 
Grading.’  Ujian ini adalah seleksi apakah kami 
layak untuk 
melanjutkan 
p e n e l i t i a n . 
Puji Tuhan, 
pada tanggal 
14 Juli 2014, 
saya lulus 
ujian ‘Up 
G r a d i n g ’ 
t e r s e b u t . 
S e h i n g g a 
pada bulan 
N o v e m b e r 
– Desember 
2014, saya 
d a p a t 
m e l a k u k a n 
‘Field Work’ 
( C o l l e c t i n g 
Data) di 
Lombok, Nusa Tenggara Barat selama 30 hari. Saat 
ini, saya dalam tahap ‘Analysis.’ 
Banyak yang menyangka bahwa kuliah (sekolah) di 
luar negeri pasti enak. Namun sebenarnya, kuliah 
di luar negeri itu sangat menantang. Kondisi dan 
situasi membuat kami seperti ‘pulled to the end of 
our limits.’ Sebagai contoh, deadline tugas – tugas, 
aksen yang sukar untuk dipahami, makanan yang 
rasanya terasa hambar (karena bumbu – bumbu 
khas Indonesia sulit ditemui), suhu cuaca, dan 
masih banyak lagi. 

Dan di tahun 2013, Puji Tuhan saya memperoleh 
lagi beasiswa, kali ini dari Dirjen Pendidikan 
Tinggi (DIKTI) untuk melanjutkan program S3 di 
University of Hull, UK. Tepatnya sejak 21 Oktober 
2013 saya adalah PhD student (International 
Business) at Hull University Business School.  
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Di Hull, UK, rata – rata suhu pada Winter Time 6 
derajat Celsius (C), Spring Time 12°C, Summer 
Time 20°C, dan Autumn/Fall Time 14°C. Namun 
semua itu adalah proses dan membuat kami menjadi 
lebih kuat

Rekan – rekan alumni, 
Please don’t give up so easily. Wake up and pursue 
your dreams, then fly high to the star, because u 
deserves the best.
Don’t underestimate yourself, you can do it. Anything 
is possible. God will make a way, where there seems 
to be no way.
Selamat berkarya, sukses terus untuk anda semua. 
GBU always....

Selain itu, kemampuan Interpersonal (kemampuan 
untuk mendengar, menyimak, dan beradaptasi), 
Rational (kemampuan memberikan ‘Judgement’ 
yang objektif, komitmen, tanggung jawab, focus, dan 
mampu memberikan alternative solusi), dan Task 
(kemampuan menyelesaikan tugas dengan baik, tepat 
waktu, menentukan pekerjaan berdasarkan prioritas) 
semakin baik.

Oleh karena 
setiap bulan 
harus bertemu 
dengan supervisor 
( p e m b i m b i n g ) , 
maka saya 
merasakan dan 
mengalami bahwa 
k e m a m p u a n 
intelektual (Hard 
Skills) seperti 
proses pemecahan 
masalah, berpikir 
secara logika, 
mengungkapkan 
pendapat (opini), 
k r e a t i v i t a s , 
kecepatan analisis, 
dan keberanian untuk mengambil resiko - mengalami 
peningkatan dan berkualitas. 
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Berdiri sejak 18 September 1987 dengan nama PSM 
STIE Perbanas yang menjadi Perbanas Institute 
Choir pada tanggal 2 Februari 2008 merupakan 
salah satu paduan suara terbaik di Indonesia saat ini. 
Dalam dasawarsa terakhir, paduan suara ini telah 
memberikan prestasi yang
membanggakan dalam dunia paduan suara di 
Indonesia. 

Prestasi yang diukir dalam berbagai macam kompetisi 
di Indonesia maupun Internasional seperti menjadi 
juara dalam Kompetisi Paduan Suara UNPAR 
2005, Festival Paduan Suara ITB 2004, 2006, dan 
2008, serta 25th Festival Internacional de Música 
de Cantonigròs pada tahun 2007, 8th In Canto 
Sul Garda International Choir Competition, Italia 
pada tahun 2009, The 1st ITB International Choir 
Competition 2010, The 5th Rimini International 
Choral Competition Italia pada tahun 2011, serta 
50th Internationaler Chorwettbewerb, Spittal, 
Austria 2013 yang lalu.
Memiliki impian untuk dapat membawa nama besar 
Indonesia di dunia Paduan Suara Internasional, saat 
ini Perbanas Institute Choir Jakarta ingin mencoba 
untuk kelima kalinya mengikuti kompetisi paduan 
suara bertaraf Internasional pada 61th International 
Choral Contest Habaneras and Polyphony, 
Torrevieja, Spanyol, 19-25 Juli 2015 mendatang. 

SEKILAS PERBANAS INSTITUTE 
CHOIR (PIC)

SEKILAS PERBANAS INSTITUTE 
CHOIR (PIC)

SUSUNAN PENGURUS PADUAN SUARA
2014—2015
Ketua  : Amadea Triashafira
Wakil Ketua : Putri Novie Oktaviani
Bendahara : Rahmah Nurfalah
Sekretaris : Elsya Budi Ningtias

Humas PR : 
1. Savitri Oktharani
2. Irene Maria Uli

Humas Finance:
1. Irma Novia Ekaputri
2. Weningtyas Galuh Anggraeni

Pelatihan dan Partitur:
1. Hendryk Pattinama
2. Sarita Janet Simamora
3. Enia Grace Immanuela

Perlengkapan:
1. Fahmi Ramadhan
2. Satrio Dwi Cahyo
3. Gusti Ngurah Mirza

PRESTASI

The 50th Internationaler Chorwettbewerb, Spittal, 
Austria 2013
• 5th  place,  Category Mixed Choir on 50th    
  Internationaler Chorwettbewerb, Spittal, Austria.
•  6th place, Category Foklore on 50th Internationaler 
Chorwettbewerb, Spittal, Austria.

“The 5th Rimini International Choral Competition”, 
Rimini, Italy 2011.
• 2nd  place, Golden Diploma level 1 on 5th Rimini 
International Choral Competition, Italy, Mixed 
Choir Category
• 3rd  place, Golden Diploma level 2 on 5th Rimini 
International Choral Competition, Italy, Folksong 
Category

“The 1st ITB International Choir Competition”, 
Bandung, Indonesia 2010.
• Gold Medal on 1st ITB International Choir 
Competition, Mixed Choir Category, Historical 
Program
• Gold Medal on 1st ITB International Choir 
Competition, Mixed Choir Category, F
• ree Program
• Gold Medal on 1st ITB International Choir 
Competition 2010, Folk Songs Choirs Category
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“In… Canto Sul Garda International Choir 
Competition”, Riva Del Garda, Italy 2009.

• 1st place on 8th In….Canto Sul Garda, International 
Choir Competition, Italy, Musica Religiosa 
Category
• 1st  place on 8th In….Canto Sul Garda, International 
Choir Competition, Italy, Musica Traditionale 
Category

• 2nd place on 20th Bandung Institute of Technology 
Choir Festival, National Grade, Mixed Choir 
Category

“Kompetisi Paduan Suara UNPAR III”, Bandung, 
Indonesia 2005.
• 2nd  place on The Third Parahyangan Catholic 
University Choir Competition, National Grade, 
Folklore Category
• 2nd  place on The Third Parahyangan Catholic 
University Choir Competition, National Grade, 
Popular Music Category
• 3rd  Place on University Choir Competition all over 
DKI  Jakarta Section III  

“Festival Paduan Suara ITB XXI”, Bandung, 
Indonesia 2008.

• Gold Medal on 21st Bandung Institute of 
Technology Choir Festival, National Grade, Mixed 
Choir Category
• Gold Medal on 21st Bandung Institute of 
Technology Choir Festival, National Grade, Folklore 
Category
• Gold Medal on 21st Bandung Institute of 
Technology Choir Festival, National Grade, Equal 
Voices/Female Category

“25th Internacional de Musica de Cantonigros”, 
Cantonigros, Spain 2007.
• 3rd place on 25th Festival Internacional de Musica 
de Cantonigros, Spain, Folklore Category
• 4th  Place on 25th Festival Internacional de Musica 
de Cantonigros, Spain, Mixed Choir Category

“Festival Paduan Suara ITB XX”, Bandung, 
Indonesia 2006.
• 1st  place on 20th Bandung Institute of Technology 
Choir Festival, National Grade, Folklore Category

Saat ini PIC sedang mempersiapkan diri untuk 
mengikuti Perbanas Institute Choir Cultural 
Touring Concert 2015
Kompetisi dan Konser Paduan Suara Internasional 
“3rd International Festival for Choir and Orchestras 
Bratislava Cantat I”

Kompetisi Paduan Suara Internasional
“3rd International Festival for Choir and Orchestras 
Bratislava Cantat I”

Pada ajang tersebut Perbanas Institute Choir akan 
mengikuti 3 (Tiga) kategori yaitu :
• C5: Youth choirs up to 35 years (sopranos, altos, 
tenors, bassos)
• F2: Folksong with instrumental accompaniment 
-for choirs
• H1: Musica Sacra a cappella
Di Bratislava, Slovakia, 20 – 23 August 2015.
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KEGIATAN ALUMNI 

SEMINAR SAHAM & OBLIGASI
(dari Alumni untuk Mahasiswa)

Peran alumni kepada almamater dapat diwujudkan 
dalam bentuk apa saja, semisal seminar, pelatihan, 
workshop, menjadi sponsorship untuk kegiatan 
mahasiswa dan kegiatan almamater serta kerjasama 
lainnya.

Biro Kemahasiswaan dan Alumni Perbanas Institute 
bekerjasama dengan PT Semesta Aset Manajemen 
mengadakan Seminar Sosial Edukasi Literasi 
Keuangan dengan tema SAHAM dan OBLIGASI 
pada Jumat, 6 Maret 2015 dengan pembicara para 
alumni sukses yang bekerja disana yaitu: Zulfi 
Agustian, (mantan atlet Taekwondo yang menjadi 
Direktur Marketing), Linda Suryani (Direktur 
Keuangan), dan Ponco Utomo.

Kegiatan kali ini merupakan kerjasama untuk kedua 
kalinya antara Biro Kemahasiswaan dan Alumni 
Perbanas Institute dengan PT Semesta Aset 
Manajemen.  

Berikut adalah potret dari kegiatan tersebut.
SERU & CERIA REUNI ALUMNI 
PERBANAS ANGKATAN 1983 KELAS 
E

Reuni itu berasal dari dua suku kata yaitu “Re” yang 
artinya kembali dan “Uni” yang artinya bersatu. Jadi 
jika digabung dapat diartikan Kembali Bersatu. 
Tujuan Reuni adalah berkumpulnya kembali 
dengan teman-teman, saudara-saudara, dan 
keluarga-keluarga yang mungkin sudah lama tidak 
bertemu.
Reuni bersama teman-teman se-angkatan dan 
sekelas yang sudah lama tidak saling berhubungan 
setelah hampir 27 tahun adalah sesuatu yang 
istimewa.
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Dan itu terjadi di suatu Minggu pagi, 29 Maret 
2015 di Gandaria City. Juli Adiputra dan Suparyati 
adalah penggagas acara ini, mengundang teman-
temannya melalui grup whatsApp diantara yang 
hadir yaitu Siti Safaria, Agus Sukarwan, Fitri 
Budiwati, Sam Agus Candra, Radianti Ratna 
Suminar, FX Hengky Talar, dan yang lainnya saling 
temu kangen,  bercanda, meledek satu sama lain. 
Seru, ceria, bahagia, susah diungkapkan dengan 
kata-kata. Para alumni itu rata-rata berumur nyaris 
kepala 5, dan beberapa bahkan sudah memiliki cucu 
walau wajah-wajah itu  tidak menggambarkan kalau 
mereka sesungguhnya sudah setengah abad. 

Hebatnya lagi 70% dari jumlah mereka bisa 
hadir walau datang dari luar kota. Ada yang dari 
Yogyakarta, Solo, Lampung, bahkan Makasar.

Yuk lihat  foto-foto ceria mereka di  pertemuan 
tersebut.
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MASKER RUN, Indonesia Berintegritas.
 

Masker Run adalah ajang lomba lari yang bertujuan 
mengungkapkan dan  menyatakan ekspresi diri 
terhadap pesan sosial di masyarakat melalui 
kreatifitas, kegembiraan dan kebersamaan. 

Di tahun 2015 dengan pesan “Wajah Baru 
Indonesia Tanpa Korupsi”, Masker Run hadir 
untuk memperingati peringatan Hari Anti Korupsi 
Nasional.

Para pelari berlari sejauh 5K dengan wajah dilukis 
sebagai bentuk ekspresi dan  semangat terhadap 
perjuangan melawan dan memerangi korupsi di 
Indonesia. 

Pada Minggu, 26 April 2015 di Gelora Bung Karno 
Jakarta, Masker Run diselenggarakan atas kerjasama 
antara Komunitas Pengusaha Anti Suap (KUPAS) 
dan  Perbanas Institute, serta beberapa perusahaan 
dan media diantaranya Metro TV dan Media 
Indonesia. Acara ini diikuti oleh sekitar 1.500 orang 
pelari.

Hadir pada acara tersebut Bapak Rakhmat Junaidi, 
Ketua KUPAS, Bapak Abdul Haris Semendawai, 
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
(LPSK), Wakapolda Metro Jaya, Walikota Jakarta 
Pusat, dan Pimpinan IWAPI.

Yuk, kita lihat kegiatannya melalui foto-foto di 
bawah ini.
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