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Salam hangat untuk seluruh penikmat newsletter Ekonomika. Hadir di edisi ke-1, kami menyuguhkan informasi segar dan 

berbobot.

Pada edisi kali ini Ekonomika membahas mengenai dana desa yang membuat Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (FE 

UII) ikut andil dalam melatih para perangkat desa. Berlandaskan kekhawatiran terhadap kesiapan pejabat desa mengelola dana desa 

karena akan dikucurkannya dana milyaran rupiah ke desa, FE UII berencana merealisasikan program Akuntansi Keuangan Desa melalui 

Program Studi Akuntasi FE UII. Program Akuntansi Keuangan Desa akan memberikan Training of Trainer yang kemudian melatih pejabat 

desa mengelola dana desa secara administratif. Patut dinantikan memang. Tidak hanya itu kami juga akan memberikan wawasan terkait 

Jogja Digital Valley yang kian ramai diperbincangkan. Serta masih banyak yang bisa dinikmati dalam newsletter ini.

Dalam newsletter ke-1 ini semoga apa yang kami suguhkan dapat menambah pengetahuan dan wacana baru bagi penikmat 

Ekonomika. 
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ada newsletter edisi ke-1 ini, rubrik Telisik mengangkat seputar dana desa. Berkaitan dengan undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang dana desa 

Pserta milyaran rupiah dana yang akan mengalir ke kas desa. Hak desa inilah yang tengah ramai diperbincangkan. Sejatinya pemerintah memiliki 

peran sentral dalam mensosialisasikan pengelelolaan dana desa tersebut. Tidak cukup dengan itu, pemerintah juga berupaya memberikan 

pendampingan dan pelatihan terhadap pengelolaan dana desa secara administratif. Akan tetapi hal tersebut nampak masih jauh menerawang, mengingat 

panduan teknis pengelolaan dana desa tidak kunjung diterbitkan.

Sejalan dengan kekhawatiran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa (Ditjen PMD) Yogyakarta yang berwenang memberikan 

pelatihan terhadap pejabat desa, Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia (FE UII) tengah mencanangkan program 

Akuntansi Keuangan Desa. Program yang akan dikelola oleh sebuah tim kerja yang terdiri dari beberapa dosen Akuntansi ini akan memberikan pelatihan 

kepada trainer, yang kemudian ditransformasikan ke pejabat desa. Inilah bentuk pengabdian masyarakat yang digembor-gemborkan fakultas. Apakah 

sesungguhnya tujuan program ini ataukah hanya mencari eksistensi kampus di mata masyarakat semata?

Sementara dalam rubrik Wacana, industri kreatif digital yang tidak banyak mengusik telinga kian menarik diperbincangkan. Telah hadir Jogja Digital 

Valley (JDV) sebagai pemuas dahaga pelaku bisnis digital kreatif. JDV sebagai inkubator bisnis Information and Communication Technology (ICT) 

merupakan besutan Telkom. Hadir sejak tahun 2013, JDV memberikan angin segar bagi pelaku bisnis digital kreatif, benarkah? Apakah tujuan dan program 

JDV ini? Mampukah JDV memberikan secercah warna terhadap perkembangan industri digital kreatif di Yogyakarta?    
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Surat�Pembaca
  Larangan Merokok di FE UII

Peraturan baru yang dibuat oleh fakultas ekonomi Universitas Islam Indonesia tentang kawasan bebas rokok di 

beberapa sudut kampus sebaiknya lebih dipertegas dan dilakukan sosialisasi lebih lanjut karena hingga saat ini tulisan 

larangan itu hanya seperti hiasan baru saja, masih banyak oknum yang melanggar baik mahasiswa, karyawan dan 

juga dosen. (Nita Apriliyani, Mahasiswa Jurusan Akuntansi FE UII)
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 Larangan Merokok di FE UII

Menurut opini saya sebagai mahasiswa FE UII, saya cukup setuju dengan kebijakan kampus yang menerapkan 

kawasan bebas rokok di daerah pantai. Dengan ini saya berharap bahwa FE UII akan menjadi kampus yang lebih 

bersih dan sehat, karena tidak adanya asap rokok di pantai. Dengan adanya kawasan tersebut dapat menimbulkan 

perasaan lebih nyaman ketika para mahasiswa melewati pantai. (Adika Permana Putra, Mahasiswa Jurusan 

Akuntasi FE UII)

2

. Sistem Keamanan Parkir

Dengan tempat yang relatif sempit, FE UII memiliki masalah yang rumit terkait desain layout fasilitas kampus. Salah 

satunya fasilitas tempat parkir yang menurut saya kurang efektif. Tempat parkir kini menjadi terpisah-pisah sehingga 

memerlukan pengawasan ekstra terhadap kendaraan.

 Mungkin karena hal tersebut, maka pihak kampus mewajibkan seluruh kendaraan yang akan keluar kampus 

harus menunjukkan STNK. Cara itu saya sebut kuno dan berpotensi dibobol dengan mudah karena mahasiswa yang 

tidak membawa STNK tetap boleh keluar dengan menunjukkan identitas diri seperti KTP, SIM, dan KTM walaupun itu 

kartu itu milik mahasiswa lain.

 Sudah saatnya kita manfaatkan KTM sebagai kartu identitas yang sebenarnya. Kita bisa menggesek KTM untuk 

mengangkat palang pintu parkir, atau kampus menyediakan kartu identitas kendaraan bermotor. Untuk yang lupa 

membawa identitas atau tamu bisa diarahkan keluar lewat pos satpam agar identitas dapat dicatat dengan sungguh-

sungguh. Sulit memang, tapi jika dimulai dari sekarang kesulitan itu akan berkurang dimasa depan.

(Akhmad Syarif H, Mahasiswa Jurusan Manajemen FE UII)
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Redaksi LPM Ekonomika membuka Surat Pembaca bagi 

mahasiswa, dosen, dan karyawan FE UII untuk menyuarakan 

terkait kritik/saran mengenai kampus FE UII. Selain itu, dapat 

berisi pula kritikan/saran untuk LPM Ekonomika. Anda juga dapat 

menuliskan topik yang dapat direkomendasikan untuk dibahas 

pada Newsletter.  Kirimkan Surat Pembaca anda ke email 

redaksi.ekonomika@gmail.com   dengan jumlah kata 50 – 

100 kata. Pada kolom Subyek email tuliskan Nama 

Lengkap_Jurusan_Angkatan.

Ketentuan�Surat�Pembaca
Redaksi LPM Ekonomika menerima kiriman 

naskah dari rekan – rekan mahasiswa FE UII untuk 

rubrik Opini, Jejak, Rekomendasi dan Oase. Untuk 

ketentuan naskah Opini ditulis sebanyak 500 – 600 kata 

dengan tema bebas, tidak menyinggung SARA dan berbau 

pornografi. Untuk ketentuan Oase ditulis sebanyak 500 – 600 

kata dengan tema Keislaman.  Rubrik Jejak ditulis sebanyak 

500 – 600 kata yang didalamnya memuat catatan perjalanan ke 

tempat wisata/unik/bersejarah. Rubrik Rekomendasi ditulis 

sebanyak 500 – 600 kata yang didalamnya membahas mengenai 

resensi buku yang direkomendasikan untuk dibaca atau review Film yang 

m e n a r i k  u n t u k  d i l i h a t .  K i r i m k a n  t u l i s a n  k a l i a n  k e 

redaksi.ekonomika@gmail.com. Bagi kalian yang beruntung, tulisan  

akan dimuat pada Newsletter. Pada kolom Subyek email tuliskan Nama 

Lengkap_Jurusan_Angkatan.

Ketentuan�Rubrik�Mahasiswa



engambangnya tanggung 

Mjawab kementerian dalam 

pengelolaan desa membuat 

Direktorat Jendral Pemberdayaan 

Masyarakat Desa (Ditjen PMD) hilang  

arah. PDM yang bertugas me-

ngembangkan kapasitas desa melalui 

pelatihan serta pendampingan saat ini 

tidak memiliki agenda apapun terkait 

program-program dan rencana kerja 

pembangunan desa yang telah di-

siapkan. “Posisi kami menunggu.  

Semua program belum bisa terealisasi 

karena ada polemik” ujar  Eko Priyono 

Sudarto selaku Kepala Seksi Peme-

rintahan Desa saat ditemui di kantor 

PMD Senin, 12 Januari 2015 lalu.

Dikatakan polemik karena ketida-

kjelasan garis koordinasi Ditjen PMD 

yang nantinya masih dibawahi  oleh 

Kementerian Dalam Negeri (Kemen-

dagri), atau berpindah dalam struktur 

kerja dibawah Kementerian Desa 

Pembangunan Daerah Tertinggal dan 

Transmigrasi yang telah dilantik pada 

Kabinet Kerja Jokowi-JK pada 27 

Oktober tahun lalu. Kejelasan akan 

segera didapat apabila Dewan Per-

wakilan Rakyat (DPR) menurunkan 

surat keputusannya terkait dengan 

wilayah kerja badan yang bertanggung 

jawab dalam koordinasi kegiatan 

pemberdayaan masyarakat dalam 

lingkup desa ini. Selain itu, hingga 

sekarang petunjuk teknis terkait 

bagaimana pengelolaan dana desa 

tersebut pun belum ditetapkan dan 

dikeluarkan oleh pemerintah.

Tidak hanya dalam wilayah kerja 

Ditjen PMD, Eko sendiri belum dapat 

memberikan tanggapan lebih terkait 

dengan dana desa yang akan dikucurkan 

sebesar 1,4 milyar kepada setiap 

rekening desa. Yang Eko percaya, bahwa 

dana yang akan di salurkan nantinya 

akan berlangsung secara bertahap. 

“Sampai dengan real-nya apalagi 

dituntut itung-itungan, kami (Ditjen 

PMD-red) belum dapat memastikan. 

Karena itu tergantung real APBN dan itu 

pun nanti gak langsung 100 persen,” 

kata Eko.

Sebagai pentolan PMD, Eko 

menjelaskan apabila peraturan menteri 

terkait dengan kejelasan wilayah kerja 

PMD sendiri dan pengelolaan dana desa 

sudah ada, desa akan dilatih bagaimana 

cara mengelola keuangan, baik dari 

Rencana Kerja Anggaran (RKA), 

kemudian menyusun Anggaran Pen- 

dapatan dan Belanja Desa (APBDes). Itu 

semua akan melibatkan aparat desa, 

baik kepala, sekretaris maupun 

bendahara desa. Berjalannya pelatihan 

diperkirakan memakan waktu minimal 

lima hari. “Kalo dituntut pengelolaannya 

seperti apa, ini yang harus kita siapkan 

sedini mungkin. Gak menutup mata 

apabila anggaran (dana desa-red) yang 

berkisar ratusan juta aja masih banyak 

masyarakat desa yang belum siap, apa 

lagi milyaran,” jelas Eko saat ditanya 

terkait kesiapan desa maupun Ditjen 

PMD mengenai kucuran dana desa yang 

nantinya akan di salurkan.

Dalam menghadapi kucuran dana 

desa, Sunaji Zamroni, selaku Deputi 

Pengembangan Progam dan Jaringan 

dari Institute for Research and 

Empowerment (IRE) menjelaskan 

bahwa langkah utama yang harus 

dilakukan adalah mematangkan garis 

koordinasi Ditjen PMD sendiri. Tidak 

berhenti sampai di situ saja, 

kementerian yang akan membawa desa 

harus segera menyiapkan kejelasan dan 

menentukan peraturan-peraturan 

teknis dalam memandu daerah dan desa 

untuk menjalankan undang-undangnya 

apabila diperlukan. “Sekarang desa-

desa bingung, bukannya tidak siap. 

Desa-desa kemudian tanya ke daerah. 

Dana desa jadinya berapa ini pak? Terus 

bagaimana nanti melaporkannya? 

Bagaimana pertanggungjawabannya?” 

ucap Sunaji. Sedangkan kabupaten 

sendiri tidak dapat menjawab apa yang 

menjadi keresahan desa karena belum 

ada keputusan dari pemerintah pusat.

Mau Dibawa 
ke Mana
Kucuran Dana Desa?

Program kucuran dana desa yang 

bernominal miliyaran rupiah telah 

diwacanakan pemerintahan sejak akhir 

tahun silam. Namun hingga saat ini 

kepastian petunjuk teknis dana itu masih 

samar – samar. Lalu, bagaimanakah nasib 

program dana desa tersebut?

Oleh : Arief S.N. dan Kandera R.N
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menanggapi kesiapan berbagai 

pihak, Sunaji menggaris bawahi 

pada pihak regulator yang men-

transfer dan yang menjalankannya 

harus menjadi satu kesatuan yang  

nyata. Sehingga baik dari undang-

undang, peraturan teknis maupun 

program-program yang telah dan 

akan dibuat menjadi berguna. “Kalau 

desa itu jangan ditanya siap atau 

tidak siap. Yang harus ditanyakan  

itu pemerintahnya. (Karena) 

Kementerian tidak langsung ber-

gerak,” tambah Sunaji.

Dalam PP No. 43 Tahun 2014, 

garis besarnya, dana desa ber-

sumber dari APBN yang di-

peruntukkan bagi Desa yang di-

transfer melalui APBD dan digunakan 

untuk membiayai kewe-nangan 

desa, dalam penye-lenggaraan 

pemerintahan, pelaksanaan pem-

bangunan, pembinaan kemasya-

rakatan, dan pemberdayaan masya-

rakat. Hal ini menjadi harapan Sunaji 

bahwa nantinya masyarakat desa 

men- dapatkan alokasi dana untuk 

desa dari APBN dengan nama 

Belanja dan Transfer Desa (BTD) 

dengan mengem-bangkan suatu 

mata anggaran baru. “Apabila milik 

desa ya udah milik desa. Tentang 

pengelolaan tanah kas desa, gaji 

kepala desa, untuk restribusi dan 

lain-lain,” tambah Sunaji.

Seharusnya memang dana 

desa diperuntukkan untuk pem-

berdayaan masyarakat, memini-

malisir pengangguran, dan mengu-

rangi kemiskinan di suatu desa. 

Tidak hanya digunakan untuk 

pembuatan infrastruktur dan fasilitas 

publik di desa. Hal ini yang 

dikhawatirkan oleh IRE terkait 

bagaimana nantinya pengelolaan 

dana desa.  

Sementara itu sebagai salah 

satu pihak yang akan menerima 

kucuran dana, Desa Panggungharjo, 

Sewon, Bantul, DIY sudah me-

rencanakan persiapan jauh lebih 

awal. “Jadi, kita sudah prepare. 

Sejak kita tahu undang-undang desa 

sudah mulai hangat (diperbincangkan),” 

terang Wahyudi Anggoro Hadi, Kepala 

Desa Panggungharjo saat ditemui pada 

21 Januari 2015 lalu. Menurut Wahyudi, 

perangkat desa di Panggungharjo telah 

siap menerima kucuran dana desa 

tersebut. Pihaknya juga sudah mem-

bekali diri dengan pemahaman menge-

nai akuntansi desa. Dirinya pun tak 

khawatir apabila dana desa telah cair, 

sebab para perangkat Desa Panggung-

harjo setidaknya telah memahami pem-

buatan laporan akuntansi pertanggung-

jawaban dana.

Pihaknya telah mempersiapkan 

program desa terkait dana desa yang 

akan dikucurkan mulai bulan April 

mendatang. Wahyudi menceritakan 

bahwa dia di desanya telah melakukan 

persiapan yang salah satunya adalah 

membangun akuntabilitas pemerintah- 

an desa. Akuntabilitas tersebut dapat 

diwujudkan ketika sistem pengarsipan 

dokumen pemerintah desa dilakukan 

dengan baik.

Panggungharjo juga telah mem-

buat Rencana Pemerintah Jangka 

Menengah Desa (RPJMDes), RKBdes,  

RAPBdes dan mulai mengembangkan 

Sistem Informasi Desa dengan baik. 

Tidak hanya itu, Wahyudi juga telah 

menetapkan 11 skala prioritas terkait 

pengelolaan dana desa. Di mana dua 

prioritas teratas adalah membangun 

tata kelola pemerintahan desa yang 

empatik dan bertanggungjawab, lalu 

yang kedua adalah penanganan ke-

miskinan. Untuk infrastruktur dan 

penataan kawasan itu sendiri masuk 

dalam prioritas kesepuluh. “Tidak ada 

sesuatu yang menjadi penghambat. 

Sebenarnya lebih pada kesiapan 

lembaga kemasyarakatan desa saja,” 

tuturnya lagi. Lurah tersebut berharap 

dengan anggaran yang besar itu nanti, 

terkait perencanaan, pelaksanaan, dan 

monitoring dari pemanfaatan dana desa 

tersebut akan lebih besar digunakan 

untuk masyarakat desa. 

Desa Panggungharjo sendiri saat 

ini telah memiliki Badan Usaha Milik 

(BUM) Desa yang berbentuk penge-

lolaan sampah. Di mana BUM tersebut 

dikelola oleh masyarakat dan peme-

rintah desa dalam upaya memperkuat 

perekonomian dan pemberdayaan desa. 

BUM berbentuk pengelolaan sampah 

tersebut saat ini telah bernilai ratusan 

juta yang digunakan untuk mening-

katkan Pendapatan Asli Desa (PAD) 

Panggung-harjo.

Ditanya tentang peran PMD 

selama ini, Wahyudi menjawab bahwa 

peran yang diberikan oleh PMD bisa 

dalam bentuk pelatihan atau melalui 

konsultasi. “Jadi sewaktu-waktu kita 

mau konsultasi tentang desa, ya kita 

bisa ke sana,” ujar Wahyudi. Wahyudi 

juga menerangkan bahwa PMD sering 

mengadakan suatu agenda, seperti 

menyelenggarakan semacam short-

course pengelolaan keuangan desa, 

penyusuran RAPBdes, dan peningkatan 

kapasitas lembaga kemasyarakatan 

desa. Wahyudi juga mengakui bahwa 

hubungan dirinya selama ini dengan 

pihak PMD berjalan dengan baik.

Baik mengenai tanggapan dari 

Eko maupun Sunaji, hal ini menjadi 

catatan bagi seluruh Civitas Akademika 

baik yang hendak dan akan ber-

kontribusi dalam melakukan program 

pelatihan akuntansi, khususnya penge-

lolaan dana desa. Akademisi sebagai 

kaum terpelajar hendaknya membantu 

desa dengan cara mengawal, mem-

bimbing dan mengedukasi agar 

kewenangan desa yang tertera dalam PP 

No. 43 Tahun 2014 dapat terlaksana 

dengan baik. “Kalau uangnya banyak itu 

hanya digunakan untuk belanja 

kebutuhan yang elit ya percuma. Selain 

kebutuhan adminis-tratif, belanja untuk 

memenuhi kebutuhan kelompok yang 

rentan seperti orang miskin, difabel, dan 

lain-lain harus dicarikan sumber-

sumber peng- hidupannya, daripada 

hanya untuk kepentingan elit,” pungkas 

Sunaji saat ditemui di kantor IRE, 13 

Januari 2015 lalu. 

Reporter : Arief, Irsan, Kandera, Restin, Latifah
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idak hanya dalam membangun 

Tinsan muda yang dapat berguna 

bagi nusa dan bangsa, Program 

Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Islam Indonesia (FE UII) 

juga berkeinginan untuk ikut ber-

kontribusi membangun bangsa dan 

negara secara nyata. Hal itu di-sampai-

kan oleh Dekar Urumsah, Kepala 

Program Studi Akuntansi FE UII saat 

ditemui di ruang kerjanya. Dengan 

adanya Undang–Undang Nomor 6 tahun 

2014 terkait alokasi dana desa sebesar 

1,4 Milyar untuk setiap desa, Prodi 

Akuntansi FE UII akan merancang 

sebuah program pelatihan pengelolaan 

keuangan desa.

Ide ini muncul saat diadakannya 

kegiatan reuni akbar jurusan Akuntansi 

FE UII pada 25 Desember 2014 lalu. 

Klarifikasi pun dilakukan oleh tim 

Ekonomika pada pihak kampus. Johan 

Arifin, dosen Akuntansi selaku ketua tim 

kerja program pelatihan keuangan desa 

membenarkan program tersebut. 

“Inisiatif ini muncul berasal dari forum 

dosen yang berkecimpung di Akuntansi 

sektor publik saat temu alumni,” kata 

Johan saat ditemui di ruang Prodi 

Akuntansi pada 8 Januari 2015. 

Universitas Islam Indonesia (UII) 

memberikan peranannya dengan me-

lakukan sosialisasi dan pendampingan 

pelatihan membuat pelaporan per-

tanggungjawaban penggunaan dana 

sesuai ketentuan pemerintah. Hal ini 

juga mengacu pada salah satu isi dari  

empat Dharma UII yang meliputi 

pendidikan dan pengajaran, penelitian, 

pengabdian pada masyarakat, dan 

dakwah Islamiyah. “Tujuan UII salah 

satunya yaitu  pengabdian kepada 

masyarakat, yang dapat berbentuk 

melalui kegiatan pelatihan mengenai 

akuntansi keuangan desa,” tegas Agus 

Hardjito selaku Dekan FE UII yang 

ditemui seusai mengajar.

Sekata dengan Agus Hardjito, 

Dekar  menambahkan salah satu latar 

belakang FE UII terjun dalam program 

ini yaitu untuk mengem-bangkan 

jaringan. Sehingga secara Nasional Prodi 

Akuntansi juga ikut berperan meng-

ambil bagian di bidang Akuntansi publik 

terutama di desa. “Dengan mengambil 

peran di negeri ini, orang akan 

mengenal FE UII dan prodi Akuntansi 

punya peranan pada skala nasional,” 

jelas Dekar.

Salah satu tujuan dibuatnya 

program ini adalah untuk mengatasi 

kekhawatiran sebagian orang mengenai 

keterbatasan perangkat desa dalam 

mengelola dan menggunakan dana 

desa. “Kita mempunyai harapan untuk 

meningkatkan kemampuan pemerintah 

desa dalam hal mengelola keuangan 

dengan baik dan juga mengurangi 

adanya kasus perangkat desa yang 

masuk penjara,” tambah Dekar ketika 

ditemui di ruang kerjanya. Terkait 

dengan hal tersebut, Dekar menyatakan 

bahwa masing-masing daerah butuh 

pendamping outsource untuk memberi 

materi tentang pengelolaan akuntansi 

dana desa. “Bisa dibayangkan UU no.6 

tahun 2014 yang saat ini belum ada 

petunjuk teknisnya? Bisa jadi perangkat 

Akuntansi UII 

Mengabdi untuk 

Desa

Dana desa tentunya sudah tak asing lagi didengar, namun 

jumlahnya yang miliaran rupiah itu yang seharusnya 

menjadi perhatian kita. Bagaimanakah desa dapat mengelola 

jumlah yang sangat besar itu? Lalu apa peran FE UII 

sebagai lembaga pendidikan untuk memberi edukasi ke 

desa?

Oleh: Latifah Putranti

Ilustrasi: Dimas -Ekon
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desa masih kesulitan bila mengelola 

sendiri. Maka ini peluang bagi 

perguruan tinggi untuk meng-

implementasikan ilmunya ke desa, 

termasuk prodi Akuntansi FE UII,” 

tuturnya.

FE UII bekerja sama dengan 3 

pemerintah daerah diantaranya 

Kabupaten Musirawas, Kabupaten 

Salatiga dan Kabupaten Lampung 

Timur. Kabupaten Musirawas sudah 

menandatangani MoU (Memo-

randum Kesepahaman) yang akan 

dilanjutkan dengan MoA (Memo-

randum Perjanjian). “Terdapat 3 

daerah tapi yang sudah melakukan 

MoU dengan kita baru di Musirawas,” 

ucapnya. Pemilihan ketiga daerah 

tersebut terkait dengan keberadaan 

alumni UII. Dengan pertimbangan 

agar program baru ini mudah 

direalisasikan di awal, maka FE UII 

bekerjasama dengan alumninya 

yang menjadi kepala daerah di 3 

kabupaten tersebut.

Bambang Kesit selaku dosen 

Akuntansi FE UII yang juga masuk 

dalam anggota tim kerja men-

jelaskan, Prodi Akuntansi diminta 

oleh H. Ridwan Mukti selaku Bupati 

Musirawas yang juga merupakan 

alumni Akuntansi FE UII untuk 

melakukan pendampingan. Program 

tersebut dilakukan dengan membuat 

bimbingan teknis (bimtek) mengenai 

keuangan desa kepada 90 orang 

sarjana Akuntansi yang ada di 

Musirawas. “SDM inilah yang nanti-

nya akan diberi pelatihan oleh FE UII, 

lalu mereka yang akan  terjun 

memberi pelatihan ke para perang-

kat desa di Musirawas yang notabene 

belum memahami mengenai ilmu 

akuntansi desa,” ungkap Kesit. Maka 

dari itu, ia juga berharap agar 

setelah pelatihan ini, semua akuntan 

tersebut harus benar-benar mengu-

asai tentang pengelolaan keuangan 

daerah maupun keuangan desa.

Pelatihan akuntansi yang di-

maksud adalah pemberian pe-

latihan terkait pembuatan laporan 

akuntansi seperti laporan arus kas, 

laporan pembuatan Anggaran Pen-

dapatan dan Belanja Desa (APBDes), 

dan Rencana Kerja Anggaran (RKA). 

Laporan itu semua akan membantu 

desa untuk membuat pertanggung-

jawaban atas penggunaan dana desa 

nantinya. Johan  juga mengungkapkan 

bahwa tujuan dari program yang di-

canangkan prodi Akuntansi ini, diharap-

kan nantinya pemerintah desa akan 

paham tentang laporan Akuntansi 

sederhana sampai laporan keuangan 

lengkap. “ Ya target kita itu agar mereka 

paham yang sederhana dulu saja, 

seperti kas masuk dan kas keluar. Agar 

pertanggungjawabannya jelas,” kata 

Johan.

Sebagai perwujudan program di 

atas, prodi Akuntansi FE UII membentuk 

Tim Kerja yang berjumlah 8 orang dosen 

Akuntansi. Persiapan yang dilakukan tim 

kerja saat ini yaitu membuat pe-

rencanaan program yang nantinya akan 

dilaksanakan. “Persiapan Tim Kerja  

bulan ini (Januari-red) diantaranya yaitu 

menyusun kurikulum yang nantinya 

akan dibuat dua modul yaitu modul 

tentang keuangan daerah dan keuangan 

desa,” jelas  Kesit. 

MoU kerjasama FE UII dengan 

Musirawas telah ditandangani pada 

acara Reuni Alumni Akuntansi FE UII 

tanggal 25 Desember 2014. Langkah 

selanjutnya setelah pembuatan MoU 

dan penyusunan kurikulum adalah 

penyusunan proposal program tersebut. 

“Setelah MoU, sekarang kita juga masih 

mematangkan proposal yang akan di-

ajukan ke pemerintah Musirawas,” 

tambah Johan. Proposal ini akan di-

ajukan dan dibahas oleh bupati beserta 

DPRD Musirawas, untuk kemudian 

diputuskan apakah disetujui atau 

tidaknya program ini. 

Setelah melalui tahap pem-

bahasan di legislatif dan bila disetujui, 

maka program ToT (Training of Trainer) 

kepada tenaga Akuntan dapat di-

realisasikan. Menurut perkiraan Johan, 

kemungkinan program tersebut baru 

dapat diwujudkan pada kisaran bulan 

Agustus 2015. “Proposal masuk 

Februari ke DPRD. Kalo sudah disahkan 

kita baru buat MoA. Paling tidak bulan 

Agustus 2015 udah mulai diklatnya,” 

tutur dosen akuntansi tersebut. 

Tidak hanya pemberian pelatihan 

ToT yang memakan waktu 1 minggu 

saja, pihak kampus juga akan me-

mantau perkembangan akuntan– 

akuntan tersebut seusai pelatihan. “Dari 

kampus terbatas SDM & waktunya, 

maka kita minta waktu seminggu dan 3 

bulan kemudian ke sana lagi. Nantinya 

akan dievaluasi,” tambah Johan. Tim 

Ekonomika juga telah berusaha meng-

hubungi Bupati Musirawas, namun 

hingga berita ini diangkat, pihak 

Musirawas belum memberi informasi 

terkait program ini.

Kesit juga mengatakan bahwa 

semua dosen Akuntansi akan terlibat di 

dalamnya, terutama yang konsentrasi  

di Akuntansi Sektor Publik dan juga 

Teknologi Informasi. Karena ke-

mungkinan akan ada pembuatan 

aplikasi program software untuk Akun-

tansi Keuangan Desa.

Mengenai keikutsertaan Prodi 

Akuntansi dalam pembuatan program 

pelatihan tersebut, Sunaji  selaku 

Deputi Pengembangan Progam dan 

Jaringan dari Institute for Research and 

Empowerment (IRE), berpendapat 

untuk mewujudkan program peme-

rintah mengenai Undang–Undang Desa, 

maka pihak-pihak terkait seperti 

akademisi wajib mengawal desa dalam 

menjalankan Undang-Undang Desa. 

Balai Pemberdayaan Masyarakat 

dan Desa (PMD) Yogyakarta sebagai unit 

pelaksana Kementerian Dalam Negeri RI 

juga ikut menanggapi ikhwal ke-

ikutsertaan UII dalam program Akun-

tansi Keuangan Desa. “Siapa tahu dari 

instansi luar atau perguruan tinggi 

punya cara yang lebih efektif untuk 

membantu pengelolaan Akuntansi 

Desa,” pungkas Eko Priyono Sudarto 

selaku Kepala Seksi Pemerintahan Desa 

Balai PMD.

Reporter : Arief, Irsan, Kandera, Restin, Latifah
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oba tanyakan pada sahabatmu, 

C“apa yang biasa kau lakukan 

pada waktu senggang teman?”, 

maka kau akan mendapati jawaban 

yang hampir sama antara satu dengan 

yang lainnya. Jika harus menebak 

jawaban terbanyak yang dilontarkan, 

maka “nonton film” mungkin akan 

menem pati posisi tertinggi. Lantas 

setelah kau mendapati jawaban 

tersebut, kalian pasti akan mulai 

membahas deretan film terkeren, film-

film terbaru yang harus kalian tonton, 

film ter-hits sepanjang masa atau 

bahkan film yang paling memotivasi. 

Serentetan jenis film, pasti pernah 

kalian cicipi satu per satu, lantas apa 

hasil yang bisa kalian peroleh dari 

aktifitas menonton film tersebut?

Mengangkat film sebagai topik 

pembicaraan di waktu senggang hingga 

dalam sebuah diskusi formal, memang 

merupakan sesuatu yang sangat 

mengasikkan. Akan banyak hal baru nan 

menarik yang bisa kita dapatkan dari 

film-film yang kita tonton dan diskusikan 

tersebut.

Bagi kebanyakan orang, me-

nonton film merupakan sesuatu yang 

sangat menyenangkan, salah satu 

hiburan murah di kala kita lelah akan 

hiruk pikuk kesibukan yang kita jalani. 

Menonton film dapat dilakukan dengan 

banyak cara, entah dengan menonton di 

bioskop, home teather, atau hanya 

sekedar menonton di PC hasil download-

an. Dengan menonton film, kita bisa 

menjadi lebih rileks dan bisa sejenak 

melupakan masalah yang mungkin 

sedang kita hadapi.

Namun apakah hanya sebatas 

itu? Tentu saja tidak. Dari sebuah film 

yang kita tonton, akan banyak sekali 

nilai moral, serta kisah-kisah penuh 

motivasi yang bisa kita ambil dan bisa 

kita terapkan dalam kehidupan sehari– 

hari. Pesan moral yang terkandung 

dalam setiap film yang kita tonton ini, 

tentu saja disuguhkan dengan tujuan 

yang mulia. Dengan harapan kita akan 

meneladani setiap nilai moral tersebut 

dan menjadikannya sebagai contoh 

untuk bertindak. Selain nilai moral, kita 

juga dapat mencontoh semangat juang 

dari para pemain, yang menjadikan kita 

lebih bersemangat dalam menjalani 

hidup.

Saat menonton film, secara tidak 

langsung kita membiarkan pikiran kita 

ikut terbawa dalam alur ceritanya, 

membiarkan emosi kita ikut mengalir 

bersama jalan pikiran sang sutradara. 

Sehingga dalam konteks yang seperti 

ini, kita dituntut untuk pandai dalam 

memilah dan memilih jenis film seperti 

apa yang harus kita konsumsi. Dan dari 

film-film terpilih tersebut, besar harapan 

bahwa kita akan mendapatkan banyak 

pengetahuan baru yang nantinya bisa 

menjadi sangat bermafaat.

Terasa begitu miris, apabila kita 

memutuskan menoton film hanya atas 

dasar nilai hiburan semata, karena akan 

lebih bijak jika kita juga mencari nilai 

edukasi dari film yang kita tonton 

tersebut. Nilai  edukasi yang bisa kita 

dapatkan adalah kita bisa mempelajari 

hal-hal baru, yang tidak bisa kita 

dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. 

Kita juga bisa meningkatkan imajinasi, 

yaitu melalui film fantasi atau fiksi 

ilmiah. Dapat pula menambah wawasan 

tentang tempat-tempat baru yang 

belum pernah kita kunjungi, ataupun 

tentang budaya-budaya dari tempat itu.

Film dengan tempat syuting yang 

menarik memang memiliki daya tarik 

tersendiri. Tempat-tempat menarik 

tersebut sengaja ditampilkan agar kita 

sebagai penonton dapat melihat sisi 

dunia yang lain, yang tidak bisa kita 

bayangkan bagaimana bentuknya, yang 

belum pernah kita kunjungi, atau 

bahkan yang tidak bisa kita kunjungi. 

Oleh karenanya, bukankah ini menjadi 

sama seperti manfaat membaca sebuah 

buku, sebagai jendela dunia? hanya 

dengan menonton sebuah film, akan 

banyak pengetahuan baru yang kita 

dapat.

Contoh film yang bisa kita ambil 

adalah Laskar Pelangi (2008) atau 3 

Idiots (2009). Dari kedua film tersebut, 

kita diajarkan untuk tidak cepat 

menyerah pada keadaan yang sedang 

kita hadapi, terus berjuang untuk 

meraih apa yang kita inginkan. Kita 

harus melewati tahap demi tahap untuk 

mencapai kesuksesan, karena sejatinya 

kesuksesan atau keberhasilan tidak bisa 

kita capai melalui proses yang instan, 

bak secepat membalikan telapak 

tangan. Bahwa belajar dapat dilakukan 

dimana saja dan kita tidak boleh 

terjebak oleh ketakutan dalam menge-

jar impian. Misal dalam film Laskar 

Pelangi, di dalamnya juga ditampilkan 

tempat-tempat unik seperti kampung 

kecil di Bangka Belitung, tempat dimana 

Ikal sebagai pemeran utama melewati 

masa kecilnya, dan mungkin tempat itu 

tidak pernah kita ketahui sebelumnya.

Ibarat perjalanan hidup, sebuah film selalu memiliki hal menarik yang dapat diambil sisi 

positifnya. Cermati baik-baik ceritanya, petik hikmahnya dan terapkanlah dalam 

keseharianmu.

Oleh: Asri Alif Utami

Jangan Sekadar Nonton!

Ilustrasi: Ayu Puspita -Ekon
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unia industri kreatif Indonesia 

Dmengalami perkembangan yang 

pesat sejak beberapa tahun 

terakhir. Hal tersebut bisa dilihat dari 

data Kementerian Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif yang menjelaskan 

bahwa tahun 2010-2014, industri kreatif 

memberikan kontribusi rata-rata 7,13% 

terhadap produk domestik bruto (PDB). 

Namun, sektor tersebut masih di-

dominasi oleh produk-produk fisik 

seperti kuliner, fesyen maupun 

kerajinan. Sedangkan industri kreatif 

digital baik perhatian maupun peminat-

nya masih begitu kurang.

Meskipun begitu, dahaga peminat 

digital kreatif kini perlahan mulai reda. 

Terletak di sudut bilangan Sagan, Jogja 

Digital Valley (JDV) hadir dengan 

membuka pintu lebar-lebar bagi para 

antusias digital kreatif. Lalu, apa itu 

JDV? JDV merupakan inkubator bisnis 

ICT (Information and Communication 

Technology) kedua besutan Telkom 

setelah Bandung Digital Valley guna 

melengkapi ekosistem kreatif digital. 

Dengan gedung mini mewah di Jalan 

Kartini, JDV menawarkan beberapa 

program menarik di bidang digital. 

Tujuannya tak lain untuk meningkatkan 

akselerasi digital dalam cakupan games, 

edutainment, musik, animasi dan 

software services, khususnya di kota 

Yogyakarta. Dikelola secara profesional 

oleh MIKTI (Masyarakat Industri Kreatif 

TIK Indonesia), JDV ada untuk 

melaksanakan tujuannya.

Telkom merupakan salah satu 

perusahaan yang tergabung dalam 

keanggotaan MIKTI. “Sebenarnya sih 

bukan hal yang rumit atau apa. Jadi, JDV 

ini milik Telkom, dan Telkom itu salah 

satu anggota MIKTI,” ungkap Aditya Arif 

Nugraha selaku ketua MIKTI Chapter 

Yogyakarta sekaligus Direktur Eksekutif 

JDV yang saat ini juga menjabat sebagai 

Direktur PT. Gamatechno.

MIKTI sendiri organisasi nirlaba 

yang memiliki misi dalam mendorong 

pertumbuhan industri kreatif digital di 

Indonesia yang sejalan dengan program 

dan tanggung jawab sosial yang digagas 

oleh Telkom dalam mendirikan JDV pada 

21 Agustus 2013 lalu. Fasilitas yang ada 

di JDV inilah yang menjadi sarana bagi 

MIKTI dalam menjalankan tujuannya.

Sebagai mitra Telkom yang 

dipercaya untuk mengelola  JDV, MIKTI 

yang notabene sebagai organisasi non-

profit tidak terlihat mendapatkan 

keuntungan rupiah atas upaya yang 

dilakukan dalam operasional JDV. 

Namun dalam konteks bisnis IT, 

Aditya menjelaskan bahwa potensi 

munculnya start-up baru yang ter-

kumpul dalam satu wadah dapat 

menjadi peluang bagi perusahaan-

perusahaan besar untuk melakukan 

pendekatan agar para start-up yang 

memiliki ide produk potensial mau 

menjadi bagian dari perusahaan 

tersebut. Hal semacam ini dapat 

menguntungkan kedua belah pihak. 

Dari sisi start-up, mereka tidak 

perlu lagi melakukan berbagai macam 

Jogja Digital Valley

Pelepas Dahaga Ekosistem Digital Kreatif
Oleh : Ayu Irma, Ageng, Scanles

Foto: Ageng -Ekon
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riset untuk memasarkan produknya. 

Kemudian dari pihak perusahaan, 

dengan adanya produk potensial 

baru yang diakuisisi akan menambah 

portofolio bagi perusahaan tersebut.

Program JDV

Sejak diresmikan oleh Sultan 

Hamengkubuwono X pada 21 

Agustus 2013, JDV konsisten 

memberikan pelayanan pada 

masyarakat melalui dua program 

unggulannya, yaitu Community 

Space dan IT Business Incubator.

“Community Space memiliki 

turunan program, namanya Co-

Working Space. Jadi para member 

kami bisa menggunakan fasilitas di 

sini (kantor JDV-red) kapan saja, 

dimana saja, asal melakukan 

kegiatan produktif di bidang IT,” jelas 

Saga Iqranegara selaku Manajer 

Inkubasi JDV. Co-Working Space ini 

selain menawarkan fasilitas fisik juga 

menawarkan jaringan dan peluang 

bagi para antusias digital kreatif. 

“Karena di sini ada berbagai orang, 

ada yang bisa desain, bisa bikin film, 

atau punya proyek di luar, semuanya 

bisa saling berbagi di sini,” tambah 

Saga menjelaskan.

Masih pada program Co-

Working Space, JDV juga sering 

menggelar acara seperti talkshow, 

job fair digital kreatif, hingga seminar 

publik yang memungkinkan banyak 

mendatangkan para komunitas 

terkait dan para pembicara handal. 

Tema kegiatan yang digelar tak 

melulu tentang digital atau IT, 

namun juga dilengkapi dengan 

pembahasan dan pemahaman 

bisnis.

Lalu yang kedua ada program 

Inkubasi Bisnis. Program inkubasi ini 

merupakan proses pendampingan 

bisnis bagi seluruh pengembang baik 

kompetensi teknis maupun kompe-

tensi bisnis, sehingga setiap 

pengembang dapat mengkomer-

sialisasikan hasil inovasinya secara 

terencana dan tepat sasaran. JDV 

juga menyediakan fasilitas pen-

dukung yang lengkap mulai dari tahap 

pengembangan, desain, hingga 

komersialisasi.

Ada beberapa tahapan yang 

diberikan bagi peserta inkubasi

1.Validasi ide, di sini JDV memberikan 

suntikan dana hingga 10 juta rupiah 

untuk mendukung peserta inkubasi 

mematangkan ide produknya se-

belum masuk ke tahap selanjutnya.

2.Validasi produk, JDV memberikan 120 

juta guna mematangkan produk 

dengan berbagai riset dan percobaan 

agar produk tersebut siap untuk 

masuk ke ruang publik.

3.Bisnis, tahap ini merupakan tahap 

terakhir dengan pendekatan intuisi 

bisnis. Pada tahap ini lebih banyak 

bicara soal bisnis dan pengem-

bangan. Pada tahap ini peserta 

diberikan suntikan dana sebesar 120 

juta rupiah.

“Pendanaan dari kita (JDV) 

sampai 250 juta. Selain itu kita juga 

berikan mereka mentoring, mentornya 

bisa dari kita, bawa dari luar, bahkan 

kalo perlu dari luar negeri,” tambah 

Saga. Saga juga menerangkan, proses 

inkubasi yang dilakukan berkisar selama 

enam bulan. “Kita juga sediain kantor 

(privat room) buat mereka ngantor di 

sini,” pungkas alumnus Padmanaba 

tersebut. 

Sejauh ini, tindakan yang 

dilakukan oleh JDV memberikan angin 

segar bagi pelaku digital kreatif. Terlihat 

dari program yang sudah tersusun 

secara matang. Tidak hanya melalui 

peningkatan skill secara teknikal yaitu 

berupa pengenalan hardware, software 

yang terus berkembang. Peningkatan 

non teknikal seperti mengenal arti 

manajemen, pasar, legal, dan lainnya 

juga dilakukan. Karena tidak dipungkiri, 

pelaku digital kreatif juga memerlukan 

kedua skill tersebut untuk dapat 

bertahan dalam dunia bisnis.

Dirasa belum cukup sebatas 

program, perkembangan bisnis kreatif 

digital Yogyakarta menjadi perhatian 

khusus bagi JDV. Tindakan berupa 

observasi pun dilakukan terkait 

perkembangan dalam 5 tahun terakhir. 

“Ini yang sangat saya appreciate 

sekali bahwa digital valley itu tidak 

hanya sebagai fasilitator, kemudian 

inisiator, dan juga inkubator, tetapi dia 

juga melakukan semacam survey.” 

Ungkap Hanitianto Joedo selaku 

pemerhati digital kreatif yang juga 

member dari JDV.

Bekerjasama dengan Merah 

Institute, JDV mengadakan Sensus 

Industri Kreatif Digital Jogja 2014. 

Dengan melibatkan 1000 responden, 

mereka menghasilkan observasi yang 

kemudian dikelompokkan menjadi dua 

kategori, Sensus Individu Penggiat 

Industri Kreatif Digital dan Sensus 

Perusahaan Industri Kreatif Digital. 

“Ini kan sangat bermanfaat sekali 

bagi mereka yang mau terjun di dunia 

digital,” tambah Joedo dengan antusias 

saat ditemui tim Ekonomika di 

kediamannya. 

Saat persoalan dalam dunia 

digital kreatif mulai terjawab dengan 

adanya JDV, kelemahan juga masih 

turut menyertainya. Kelemahan berupa 

publikasi seputar JDV masih jarang 

terdengar. Manfaat dari program-

program yang telah dicanangkan 

dengan baik menjadi tidak tersam-

paikan secara maksimal. Menurut 

Joedo, publikasi yang baik diperlukan 

guna membangun dan meningkatkan 

jumlah pelaku digital kreatif. Harapan-

nya dapat menjadi pusat informasi 

bisnis digital kreatif yang terintegrasi 

dengan baik.

TELISIKWACANA
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enyusuri kawasan perbukitan 

Mpada ketinggian 196 meter di 

atas permukaan laut yang 

terletak di Dusun Dawung, Bokoharjo, 

Prambanan, Sleman, D.I.Yogyakarta 

terhampar rumput-rumput hijau dan 

dikelilingi bangunan-bangunan purba-

kala yang menyimpan banyak sejarah. 

Nampak sebuah benteng besar men-

julang tinggi dan masih berdiri kokoh 

walaupun ada beberapa puing-puing 

dari bangunan tersebut yang sudah 

runtuh akibat termakan usia. Ditambah 

suasana matahari sore yang masih me-

mancarkan sinarnya sehingga membuat 

terik panas masih terasa berpadu 

dengan angin sore yang memberi 

kesejukan serta pemandangan sunset 

yang begitu eksotis.

 Keraton Ratu Boko atau yang 

kita kenal dengan sebutan Candi Ratu 

Boko ini didirikan pada masa pe-

merintahan Rakai Panangkaran, yang 

masih keturunan dari Dinasti Syailendra. 

JEJAK

Tepatnya pada tahun 792 masehi 

Keraton Ratu Boko ini mulai berdiri, 

Keraton ini awalnya bernama Abhayagiri 

Vihara yang bisa diartikan sebagai 

‘tempat di bukit yang penuh ke-

damaian’ dengan tujuan sebagai tempat 

untuk menyepi dan mem-fokuskan diri 

pada spiritualitas.

 Menurut penuturan Bagio 

selaku staf di bagian informasi yang kita 

temui di kantor unit informasi 

mengatakan, “Candi   Ratu    Boko   ini 

Keraton yang Berbentuk Candi
Oleh : Muhamad Gifari P. dan Muhamad Syahru R.

“Tak banyak yang mengetahui bahwa sebenarnya Ratu Boko yang dikenal sebagai 

Candi ini ternyata sebuah Keraton yang berdiri pada zaman Mataram Kuno”

Foto: Gifari -Ekon
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sebenarnya adalah sebuah Keraton.” 

Hal ini terlihat dari sisi arsitekturnya 

yang sangat berbeda dibandingkan 

dengan Candi pada umumnya. Candi 

Ratu Boko terbentuk dari berbagai 

bangunan dimana bangunan- 

bangunannya tidak menjadi satu 

kesatuan melainkan tersebar, tetapi 

masih dalam satu komplek dan 

antara bangunan dengan bangunan 

yang lainnya mempunyai hubungan 

tetapi memiliki fungsi yang berbeda - 

beda. Tetapi yang menjadikan 

Keraton Ratu Boko ini terkenal 

dengan sebutan Candi karena, pada 

gapura utama bentuknya seperti 

stupa yang identik dengan Candi dan 

adanya candi pembakaran yang 

digunakan sebagai kremasi jenazah 

serta pura sebagai tempat ibadah.

 Penamaan bangunan Ratu 

Boko didasarkan pada fungsi dan 

kegunaannya, bangunan yang ada di 

Ratu Boko sama seperti keraton yang 

masih aktif pada saat sekarang 

seperti Keraton Yogyakarta, contoh-

nya tempat pemandian puteri 

keraton yang ada di Ratu Boko 

dinamakan keputren dikarenakan 

fungsinya sama seperti yang ada di 

keraton Yogyakarta. Ada bangunan 

seperti pendopo sebagai tempat 

menerima tamu untuk berkumpul 

dan untuk kepentingan rapat. Ada 

pula yang disebut paseban, yaitu 

sebagai tempat berkumpulnya tamu 

Raja, inilah yang mendasari Ratu 

Boko dikatakan sebuah keraton.

 Keunikan lain dari Ratu Boko 

memiliki dua buah goa yang 

bernama Goa Lanang dan Goa 

Wadon yang digunakan sebagai 

tempat bertapa oleh Raja Rakai 

Panangkaran beserta keluarga 

keraton. Goa ini dibuat dari batu 

yang diukir. Serta terdapat sumur 

suci dengan kedalaman 5 meter dan 

tidak pernah kering. Sumber air dari 

sumur tersebut merupakan  satu– 

satunya yang digunakan untuk tawur 

agung pada acara rutin yang 

diselenggarakan di Candi Prambanan 

serta dimanfaatkan pula oleh 

penduduk sekitar sebagai air suci yang 

dipercaya bisa dijadikan sebagai obat. 

 Unsur yang menarik satu lagi 

dari Keraton Ratu Boko ini adalah pada 

proses pembangunan oleh Rakai 

Panangkaran yang beragama Budha 

tetapi pada arsitekturnya terdapat 

unsur-unsur dari agama Hindu seperti 

adanya arca Durga dan Ganesha. Hal ini 

dikarenakan pada masa Rakai Panang-

karan berkuasa berdampingan dengan 

pengikut ajaran Hindu, jadi dapat 

disimpulkan pada saat itu, toleransi 

antar agama sudah sangat baik. 

Memang sungguh besar bangsa ini akan 

toleransi antar umat beragama.

Situs Keraton Ratu Boko sudah 

mendapat perhatian dari pihak 

pemerintah sejak pemerintahan 

Presiden Soekarno, tetapi pada masa itu 

sangat minim sekali dikarenakan situs 

sejarah bukan perhatian utama dari 

pemerintahan pada masa itu melainkan 

lebih fokus pada pembangunan 

infrastruktur masyarakat dan lain 

sebagainya. Mulai pemerintahan 

Presiden Soeharto situs sejarah 

termasuk Keraton Ratu Boko ini mulai 

mendapat perhatian yang lebih, 

khususnya di Daerah Istimewa 

Yogyakarta melalui Balai Pelestarian 

Peninggalan Purbakala.

“Bentuk perhatian dari pe-

merintah saat ini yaitu pemugaran 

Keraton Ratu Boko yang masih sering 

dilakukan, karena master plan dari Ratu 

Boko ini belum sempurna,” tutur  Bagio. 

Sudah sepantasnya kita ikut men-

dukung peran pemerintah dalam 

menjaga pelestarian dari peninggalan 

purbakala ini dan kita wajib mengetahui 

asal-usulnya.

Dampak adanya situs Keraton 

Ratu Boko ini bagi warga sekitar adalah 

mendapatkan manfaat berupa peng-

hasilan yang jelas seperti laki–laki yang 

dijadikan pegawai dari Situs ini dan 

perempuan yang berdagang sekitar 

pelataran keraton menambahkan 

penghasilan bagi mereka. 

Reporter: Muhamad Gifari P. dan Muhamad Syahru R.

TELISIKJEJAK
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alam itu, melalui papan tab, ia 

Mmenerima telpon kami dengan 

ramah. Amara Chintia Gebby, 

begitulah ia memperkenalkan dirinya. Ia 

adalah seorang mahasiswa Fakultas 

Ekonomi (FE) Univeritas Islam 

Indonesia (UII) jurusan Akuntansi, 

angkatan 2012. Saat ini, ia tengah 

mengikuti pelatihan di Jakarta dalam 

rangka persiapan mengikuti ajang  

South East Asia Games (SEA Games) 

XXVIII tahun 2015 yang akan diadakan 

di Singapore. Ia adalah salah satu atlet 

yang akan mewakili Indonesia untuk 

cabang olahraga renang indah.

 Amara telah memulai debutnya 

dalam cabang olahraga renang indah 

sejak ia duduk di bangku SMP kelas 

delapan. Saat itu Amara berhasil 

merebut medali emas dalam kompetisi 

renang indah antar provinsi. Terakhir 

kali, ia juga berhasil menyabet medali 

perak dalam cabang lomba yang sama 

pada PORDA XII/2014. 

Meski telah mengikuti banyak 

kompetisi renag indah di Indonesia, 

namun akan berbeda tentunya dengan 

SEA Games yang akan ia ikuti sebentar 

lagi. Tak semua orang dapat ber-

kesempatan untuk tampil di panggung 

Regional lintas negara 

seperti  SEA Games. 

Pencapaian Amara dapat 

menjadi peserta dalam 

ajang ini adalah suatu 

kebanggaan. Namun siapa 

sangka di balik kebangga- 

an ini ada harga yang 

harus dibayar Amara, yang 

oleh sebagian orang tidaklah 

murah. 

Bukan suatu hal yang asing lagi 

bagi Amara untuk mengikuti kompetisi 

di luar kota tempat ia bersekolah. Ajang 

SEA Games kali ini pun tak berbeda. 

Pelatnas SEA Games XXVIII tahun 2015 

ini menuntut kehadiran para partisi-

pannya di Jakarta dari bulan Oktober 

2014 lalu hingga Juni 2015 mendatang. 

Alhasil, saat Amara memutuskan untuk 

mengambil kesempatan ini, maka ia 

harus rela menunda kegiatan per-

kuliahannya hingga delapan bulan 

lamanya. Ketika ditanya tentang apa 

yang melatar-belakangi pengambilan 

keputusan ini, Amara menjawab, “ini 

sebuah kesempatan yang nggak datang 

dua kali, jadi ya kenapa nggak? Takutnya 

juga kalo mau jalan dua-duanya malah 

gak dapet. Akhirnya saya milih kuliahnya 

ditinggal dulu, nanti setelah ini selesai 

bisa dilanjut lagi.”

Ini bukan kali pertama Amara 

menunda perkuliahannya di UII untuk 

kepentingan ajang kompetisi renang. 

Pernah di awal semester 1, Amara 

melewatkan dua minggu pertama kelas 

perkuliahannya karena harus mengikuti 

PON di luar kota. “Waktu itu karena 

PON. Saya sebenarnya asli Jogja, cuma 

waktu itu saya membela (mewakili-red) 

Sulawesi Selatan. Itu karena di 

Indonesia ini, atlet cabang renang indah 

kurang regenerasinya. Sementara, 

supaya cabang olahraga PON bisa 

terlaksana, minimal harus ada enam 

provinsi yang ikut. Maka, disebarlah 

at let-at let  dari  provinsi  yang 

regenerasinya bagus supaya PON ini 

Amara, Merengkuh 
Kesempatan untuk 
Pengalaman Besar
Oleh: Ridho Haga Pratama

“Kesempatan besar tak datang dengan cuma-cuma, yang berani 

merengkuhnya berarti siap untuk berkorban beberapa hal, 

waktu salah satunya”
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bisa tetep ada,” terang Amara. Di 

sana, Amara mengikuti training 

camp yang membuatnya tak 

memungkinkan jika harus mela-

kukan perjalanan pulang pergi 

dengan pesawat ke Jogja untuk 

mengikuti perkuliahan.

Pernah juga semasa SMA, 

gadis kelahiran 12 Juli 1994 ini 

mengikuti training camp yang 

berlokasi di Makassar yang lagi-lagi 

mengharuskannya menetap di sana 

hingga beberapa waktu. Namun 

beruntung saat itu ia 'dititipkan' di 

salah satu SMA negeri di sana. 

Dengan begitu, meski meninggalkan 

Jogja, ia dapat tetap mengikuti 

pendidikan formalnya. “Waktu itu 

kita harus ikut training camp di kota 

yang itu nggak mungkin kita boleh 

bolak-balik (Jogja-Makassar-red). 

Itu kan kasian kitanya. Nah, itu 

supaya sekolah kita bisa jalan juga, 

kita makanya dititipin di sekolah 

sana (SMA N 1 Makassar-red). Cuma 

saya juga masih terdaftar di sekolah 

saya yang di Jogja juga,” cerita 

Amara singkat.

 Sekian banyak kompetisi 

yang telah diikuti oleh Amara ini 

diakuinya tak pernah lepas dari 

dukungan orangtua yang selalu 

memberikan dukungan atas setiap 

pilhannya. Saat ditanya mengenai 

peran orang tua terhadap proses 

pengembangan dirinya saat ini, 

Amara sempat terdiam sebentar, lalu 

menjawab, “mereka dukungannya 

lebih dari apapun lah. Mereka tuh 

kayak selalu ngasih pilihan'kamu 

milih mana?'. Mereka selalu ngasih 

fasilitas buat latihan, buat sekolah, 

dan dukungan yang lain lah.”

Hidup adalah serial pem-

buatan keputusan atas pilihan, 

memperjuangkan yang satu artinya 

mengorbankan yang lain. Mungkin 

ini adalah kalimat yang tepat untuk 

menjadi gambaran singkat tentang 

perjuangan sosok kali ini. Meski 

Amara mengakui bahwa profesi atlet 

bukanlah profesi yang menjanjikan 

untuk jaminan hidup jangka 

panjang, ia meyakini bahwa penga-

laman yang ia peroleh selama prosesnya 

adalah sesuatu yang berharga. Akhir 

kata, Amara berpesan bahwa kuliah, 

pendidikan adalah hal penting, tapi 

sama sekali tak merugikan untuk 

mencoba berbagai pengalaman selagi 

masih muda.

TELISIKSOSOK

      Reporter: Kandera Rineko N., Ridho H. Pratama
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ada periode kali ini, LPM 

PEkonomika menggagas sebuah 

forum diskusi mahasiswa yang 

bernama Forum Discussion Fakultas 

Ekonomi Universitas Islam Indonesia 

(FASHION FE UII). Diskusi ini 

merupakan salah satu program kerja 

Divisi Riset dan Pengembangan Pustaka 

(RPP) LPM Ekonomika. Fashion 

diprakarsai dengan tujuan untuk 

menjadi sumber inspirasi dan informasi 

kepada mahasiswa UII khususnya 

Fakultas Ekonomi. Fashion FE UII 

memiliki agenda tetap yang nantinya 

akan diselenggarakan pada tiap hari 

Jum'at di akhir bulan.

Pada bulan Januari lalu, LPM 

Ekonomika  mengusung  t ema  

Connecting the Dot untuk diskusi kali 

pertamanya. Fashion perdana lalu telah 

menghadirkan Janu Muhammad dan 

Mandira Bienna Elmir sebagai pem-

bicara. Janu Muhammad merupakan 

seorang mahasiswa peserta Gerakan 

Mari Berbagi (GMB) Home Stay Australia 

dan Summer School, Utrecht University, 

Belanda. Sedangkan, Mandira B.E yang 

akrab disapa Dira merupakan seorang 

mahasiswa yang juga putri founder 

Forum Indonesia Muda (FIM) dan juga 

alumni FIM Rescue. 

Dengan tema diatas, diharapkan 

acara Fashion ini dapat memberikan 

motivasi dan mendorong seluruh 

mahasiswa dan mahasiswa FE 

UII pada khususnya untuk 

lebih banyak mengembangkan 

diri selama di perkuliahan. 

Dunia kampus juga bukan 

hanya jagat akademik yang 

sehari – harinya hanya 

dihabiskan untuk belajar di 

kelas. Sebab, banyak wadah 

yang dapat mengasah softskill 

mahasiswa seperti halnya aktif 

di organisasi kampus ataupun 

diluar kampus, mengikuti 

konferensi, leadership training 

atau bahkan program student 

exchange ke luar negeri.

Proses pengembangan diri 

sebenarnya dapat dilakukan dimana 

saja, baik di dalam maupun di luar 

kampus. Namun, proses pengembangan 

diri di luar kampus akan lebih 

memberikan cara pandang yang 

berbeda untuk mengatasi sebuah 

masalah. Karena diluar kampus kita 

akan lebih banyak bertemu orang 

dengan latar belakang yang berbeda 

seperti jurusan, kampus dan ber-

hubungan langsung dengan masya-

rakat. Disamping itu, kita pun juga akan 

memiliki jaringan yang luas. 

Berkegiatan diluar kampus 

apalagi mengikuti student exchange 

akan membuka pemahaman kita 

tentang global minded seperti yang 

dikatakan oleh salah satu 

pembicara Fashion FE UII 

yang diadakan pada 

tanggal 16 Januari 2015 

lalu. “Salah satu motivasi 

saya untuk pergi keluar 

negeri adalah untuk 

membuka wawasan saya 

dan membentuk pemi-

k i r a n  ya n g  g l o b a l  

minded,” ungkap Janu 

Muhammad.

Menurut Dira yang 

merupakan Putri Founder 

FIM, berkegiatan di luar 

INFO KAMPUS

kampus akan membantu kita keluar dari 

zona nyaman dan mengasah soft skill 

kita. Dunia kerja saat ini juga tidak 

hanya melihat calon pekerja dari satu 

sisi sudut pandang saja yaitu nilai 

akademik, akan tetapi lebih banyak 

melihat dari sisi soft skill yang dimiliki 

oleh setiap individu seperti daya 

analisis, kerja tim, cara berpikir dan cara 

menghadapi suatu masalah.

Bagi mahasiswa yang tertarik 

untuk mendapatkan informasi terkait 

bagaimana cara aktif berkegiatan di 

organisasi, mendapatkan informasi 

terkait pertukaran mahasiswa atau 

bahkan terkait beasiswa dalam maupun 

luar negeri, maka kalian dapat 

bergabung di acara Fashion selanjutnya. 

Mahasiswa yang mengikuti diskusi ini 

akan mendapatkan jaringan baru, 

informasi baru dan bisa menikmati 

snack yang disediakan oleh LPM 

Ekonomika. Ditambah dengan free 

biaya untuk mengikuti acara Fashion FE 

UII ini. Kesempatan terbuka lebar 

kepada mahasiswa, siapa pun itu. Kita 

tidak akan pernah menjadi seorang 

yang lebih baik, bila tak pernah 

menyempatkan diri untuk lebih baik. 

Mulailah buka wawasan dan cakrawala 

kita, selagi kesempatan belajar di dunia 

kampus masih ada.

Fashion, Berbagi untuk Menginspirasi
Oleh: Dinmas Masyudin

Foto: Ageng -Ekon
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ahabat adalah istilah dari 

Spertemanan yang sangat erat, 

atau lebih ke persaudaraan. 

Bahkan hubungan persahabatan bisa 

lebih kental daripada keluarga. Karena 

sahabat adalah tempat kita men-

curahkan isi hati dan pikiran. Kita bisa 

dengan leluasa berkata jujur pada 

sahabat kita tentang sesuatu yang  

tidak bisa kita ungkapkan ke orang lain, 

meskipun itu keluarga. 

Banyak yang mengartikan 

sahabat adalah orang yang selalu ada 

untuk kita, dia akan menghibur kita kala 

kita sedih, dia akan merasa bahagia 

akan kebahagiaan kita, dan dia selalu 

bisa mengerti bahasa kita hanya lewat 

pandangan mata. Semua itu tidak 

salah, meskipun ada beberapa orang 

yang mengartikan kata sahabat dengan 

definisi yang egois dimana sahabatlah 

yang harus selalu mengerti kita tanpa 

mendefinisikan bahwa kita juga harus 

bisa menjadi apa yang kita deskripsikan 

untuk sahabat kita. Setiap orang 

memiliki definisi tersendiri untuk 

menggantikan kata sahabat. Yang jelas, 

arti dari kata sahabat yang sebenarnya 

itu lebih tinggi dari gunung dan lebih 

luas dari lautan. Karena sahabat jauh 

lebih berharga dari intan berlian 

sekalipun.

Sayyidina Ali r.a berkata:

" S a u d a r a m u  y a n g 

sebenar-benarnya ialah orang 

yang ada di sampingmu. Ia suka 

menerjunkan dirinya sendiri 

dalam bahaya demi untuk 

k eman f aa t anmu .  I t u l a h 

sahabatmu yang jikalau engkau 

dalam keadaan bimbang, ia 

se la lu  mengatakan yang 

terang-terangnya padamu. Ia 

suka berkorban mencurahkan 

tenaga dan kekuatannya untuk 

dapat berkumpul denganmu."

Sahabat yang baik adalah mereka 

yang mengisi kekuranganmu bukan 

mengisi kekosonganmu (Kahlil Gibran). 

Karena itulah kita membutuhkan 

sahabat. Bersama sahabat, kita akan 

merasa lebih sempurna karena dia yang 

menyempurnakan kita. Bersama 

sahabat, kita akan lebih bisa meng-

hadapi dunia karena dia yang selalu 

menggenggam tangan kita. Bersama 

sahabat, kita akan lebih berani karena 

dia yang selalu merangkul kita menjadi 

lebih baik.         

Pada akhirnya, kita menyadari 

bahwa semua orang memerlukan 

seorang sahabat, akan tetapi, dalam 

kenyataannya, tidak semua orang 

berhasil dengan baik memiliki sahabat 

karena setiap orang memiliki kriteria 

tersendiri dalam menentukan sahabat. 

Dalam hal ini, Rasulullah SAW bersabda:

“Seseorang itu menurut agama 

(aturan) kekasihnya, oleh sebab itu, 

baiklah seseorang dari kamu semua itu 

meneliti orang yang akan dikasihinya” 

(HR. Abu Dawud dan Tirmidzi).

Di sisi lain, Allah juga meng-

ingatkan kepada kita tentang siapa yang 

tidak boleh kita jadikan sahabat dengan 

firmanNya:

“…dan  j angan l ah  engkau 

mengikuti orang yang telah Kami 

lupakan hatinya untuk mengingat-ingat

(berdzikir) pada Kami dan ia suka 

mengikuti hawa nafsunya dan adalah 

keadaannya itu melewati batas.” (Surat 

Al-Kahfi: 28)

“Barang siapa yang berteman 

dengan penjual ikan, maka ia akan 

berbau ikan juga”. Pepatah itulah yang 

mendefinisikan ayat diatas. Kita tidak 

bisa asal memilih seserang untuk 

menjadi sahabat kita. Karena sahabat 

kita sangatlah berpengaruh pada 

kehidupan kita kedepannya cepat atau 

lambat, baik secara langsung 

ataupun tidak langsung. 

Selain dari diri kita sendiri, amal 

ibadah kita juga menjadi salah satu 

tombak kita untuk mendapatkan 

sahabat sejati yang diridhoi oleh Allah, 

sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

“Apabila seseorang itu dike-

hendaki oleh Allah menjadi baik, maka 

Allah memberikan rizki padanya berupa 

seorang kekasih (sahabat) yang sholeh. 

Jika ia lupa, kekasih itulah yang meng-

ingatkannya, dan jikalau ia ingat maka 

kekasih itu suka pula menolongnya” 

(HR.Abu Dawud).

Beliau SAW juga bersabda:

“Tiadalah dua orang yang saling 

cinta-mencintai karena Allah, melainkan 

siapa diantara keduanya yang lebih 

cinta kepada Allah, maka ia pulalah yang 

lebih mencintai sahabatnya itu” (HR. 

Ibnu Hibban dan Hakim).

Maka dari itu, landasilah hubung-

an persahabatan dengan perasaan cinta 

kepada Allah.  Karena selain bisa men-

dapatkan jalan menemukan sahabat 

yang terbaik, sahabat kita juga adalah 

orang yang diridhoi Allah. Dan kitapun 

bisa menjadi orang yang diridhoi Allah 

sebagai sahabat yang terbaik untuk 

sahabat kita. 

Sahabat
Oleh: Lita Rohma Dewi

Teman yang paling baik adalah apabila  kamu melihat wajahnya teringat akan Allah, mendengar kata – katanya 

menambahkan ilmu agama, melihat gerak – geriknya teringat mati” (HR. Muslim)

Ilustrasi: Ayu Puspita -Ekon

TELISIKOASE
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