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Setelah St. Gallen University dari Swiss dan University of Groningen dari Negeri Belanda, kali ini giliran 
Aalto University dari Finlandia mengadakan perjanjian kerjasama dengan SBM  ITB. Perjanjian kerjasama 

tersebut ditandatangani pada tanggal 29 September 2011 yang lalu. Perjanjian kerjasama yang 
memperkuat posisi SBM ITB di dunia internasional ini meliputi perjanjian untuk program Double Degree 

untuk EMBA yang akan dimulai tahun 2012 serta Student Exchange pada program sarjana dan pasca 
sarjana.  

Siapakah Aalto University?

Didirikan pada tahun 2010, Aalto University adalah salah satu universitas yang sangat berorientasi ke masa 
depan. Sejarah panjang selama 300 tahun dan reputasi baik dari tiga universitas yang membentuk 

universitas ini membuktikan bahwa pemikiran akan masa depan adalah hal yang penting. Tiga universitas 
tua dan mempunyai reputasi baik tersebut adalah Helsinki School of Economics, Helsinki University of 

Technology dan University of Art and Design Helsinki.

Ketiga universitas tersebut merupakan lembaga yang diakui reputasinya untuk masing-masing bidang  
dan tentu saja Aalto University tidak berhenti pada kebanggaan akan reputasi dari masing-masing 
universitas pembentuknya, tetapi melihat penggabungan itu sebagai kesempatan baik untuk lebih 

memantapkan peran dan fungsi mereka dalam dunia pendidikan tinggi moderen di Eropa.

Piagam perjanjian pendirian Universitas Aalto ditandatangani pada bulan Juni 2008 dan pada tanggal 19 
Desember 2008, Prof. Tuula Teeri dipilih oleh dewan sekolah untuk menjadi Presiden pertama Universitas 

Aalto yang mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2010

Mengapa SBM ITB?

“SBM ITB adalah sekolah bisnis terbaik di Indonesia dan SBM ITB mempunyai program MBA Eksekutif 
yang sama dengan Aalto University. ITB dimiliki oleh pemerintah, seperti juga Aalto University.  ITB juga 

mempunyai kualitas yang tidak diragukan, apalagi dengan adanya kerjasama dengan St. Gallen University 
dan sudah jelas bahwa SBM ITB mempunyai roadmap untuk memperoleh akreditasi internasional”

Demikian salah satu alasan yang dikemukakan oleh Mr. Jari Talvinen, Managing Director, Ph.D. (Econ.), 

Aalto EE (Asia Pacific) mengapa Aalto University memilih SBM ITB untuk menjadi rekan dalam 

mengembangkan sayap mengukuhkan posisi mereka di wilayah Asia.(PK)

Aalto University

success
story

lecturer’s
corner

book
review

headline

3

1

satu lagi universitas partner SBM ITB di dataran Eropa



newsletterAGUSTUS - OKTOBER 2011

Selamat untuk salah satu dosen SBM, bapak Utomo Sarjono Putro yang makalahnya menjadi salah satu dari tiga makalah terbaik di 

Konferensi IESS Solo bulan September 2011 yang lalu dan sebagai bagian dari keluarga besar SBM ITB, kami tentu saja turut merasa 

bangga atas pencapaian beliau.  “ Ya senang, lega bahwa penelitian berdasarkan ide2 baru dari sub KK DMSN dapat dipahami oleh 

masyarakat ilmiah, bahkan mendapat penghargaan”,  kata Pak Utomo saat ditanya bagaimana perasaannya saat mengetahui bahwa 

makalahnya menjadi salah satu makalah terbaik. 

Melihat sosoknya yang serius tapi juga sering tertawa terbahak-bahak dan bercanda, tentunya menarik untuk diketahui bagaimana 

“sepak terjang” beliau dalam menyusun makalah tersebut.  

“Riset Promoting Collaboration among Stakeholders in Citarum River Basin Problem yang kemudian menjadi salah satu makalah terbaik 

dalam IESS ini sebenarnya sudah dilakukan mulai tahun 2008. Sedikit demi sedikit riset  terus dilanjutkan dan pada tahun 2010, kami 

mendapat dana riset dari AOARD (Asian Office of Aerospace Research and Development, US Airforce). Riset ini dilanjutkan dengan 

mengembangkan model simulasinya dengan melakukan penelitian kualitatif melalui focus group discussion dengan stakeholders yang 

terkait. Salah satu hasil penelitian tersebut, ditulis untuk diikutkan dalam IESS 2010 Solo.”

“Tentu saja bukan hal yang mudah untuk melakukan itu semua. Kesulitan yang terutama adalah untuk melakukan studi kualitatif dengan 

stakeholders seperti pemerintah daerah, LSM, masyarakat sekitar, perusahaan-perusahaan, petani, dan lainnya yang memerlukan 

waktu dan usaha yang cukup lama untuk bisa bertemu dan mendapatkan datanya. Walaupun begitu, riset tidak akan berhenti di sini, 

tetapi masih akan dilanjutkan lagi dengan memfokuskan pada pengembangan model dan juga implementasi dari hasil model.”

“Selain memang memakan waktu lama, riset semacam ini juga menuntut konsistensi tinggi dari para pelaku riset. Dan tentu saja riset 

juga memberikan tambahan pengetahuan yang tidak sedikit tentang kompleksitas permasalahan lingkungan dan juga memperluas 

jaringan serta mengenal banyak pihak seperti masyarakat yang hidup di sekitar tempat penelitian, LSM lingkungan, dan pemerintah 

daerah.”

“Di samping menimbulkan semangat dan karena topik yang menarik dan amat dekat dengan kehidupan manusia, terkadang ada juga 

rasa sedih atau susah karena dengan terbatasnya waktu dan kesibukan kerja membuat seakan kita tidak mempunyai waktu untuk 

beristirahat. Kita harus pandai membagi waktu yang seringkali harus mengorbankan waktu libur untuk kerja. Tentu saja dukungan 

keluarga amat penting dalam hal ini,” tambah bapak beranak empat ini sambil tertawa renyah, khas Utomo Sarjono Putro. (PK)  
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Pernahkah muncul sedikit perasaan berdosa di benak Anda bahwa proses pembangunan yang berjalan sekarang berkorelasi 

negatif dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup?  Mungkinkah sebenarnya, jika kita membangun tanpa merusak 

lingkungan?

Peningkatan jumlah penduduk dapat menambah tekanan pada sumber daya alam dan lingkungan hidup, dan 

memperlambat peningkatan taraf hidup di daerah yang kemelaratannya sudah tersebar. Meskipun masalahnya bukan 

semata-mata jumlah penduduk tetapi distribusi sumber daya, keberlanjutan pembangunan hanya dapat dicapai bila 

pembangunan demografi selaras dengan perubahan produktifitas ekosistem.

Pertumbuhan ekonomi dan proses pembangunan akan selalu mengakibatkan perubahan pada ekosistem. Untuk dapat 

memberlanjutkan pembangunan, sumber daya yang dapat diperbaharui (renewable resources) seperti hutan, ikan dilaut, 

sumber daya hayati, perlu dimanfaatkan dalam batas kemampuan regenerasi.

Bagi sumber daya yang tidak terbaharui (non-renewable resources) seperti bahan bakar fosil dan mineral, penggunaannya 

jelas mengurangi cadangan yang tersedia bagi generasi mendatang, sehingga laju eksploitasinya harus diperhitungkan 

dengan kekritisan sumber daya tersebut, ketersediaan teknologi untuk meminimalisir eksploitasi dan kemungkinan 

pengganti yang tersedia.

Pada intinya, pembangunan yang berkelanjutan adalah suatu proses perubahan yang mengeksploitasi sumber daya alam, 

arah investasi, orientasi pengembangan teknologi, dan perubahan kelembagaan, semuanya dalam keadaan yang selaras 

dalam upaya meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia.

Ekonomi Hijau (Green Economy) berkembang sebagai manifestasi dari konsep pembangunan berkelanjutan yaitu paradigm 

pembangunan yang dilandasi oleh efisiensi pemanfaatan sumber daya, pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan 

serta internalisasi biaya-biaya lingkungan dan sosial. Ekonomi Hijau mengutamakan kesejahteraan dan keadilan sosial, juga 

menghindari pengurasan sumber daya alam dan dampak lingkungan. 

Ekonomi Hijau merupakan suatu konsep ekonomi yang menjalin keterkaitan yang harmonis, yang peduli terhadap kualitas 

bukan kepada kuantitas, yang peduli terhadap regenerasi dari individu, komunitas dan tatanan lingkungan.  

Ekonomi Hijau menekankan adanya kreasi dari berbagai alternatif yang positif pada semua bidang kehidupan dan semua 

sektor ekonomi. Sektor swasta dan publik harus ditransformasi sehingga pasar mampu mengekspresikan nilai-nilai sosial 

dan ekologi. 

Untuk mewujudkan hal ini, suatu proses ekonomi baru harus dirancang dan disusun aturan baru sehingga terdapat insentif 

untuk menggerakkan prinsip ekologi yang mendukung kehidupan ekonomi. Upaya untuk melakukan reformasi kebijakan 

menuju pembangunan berkelanjutan hanya mungkin dilaksanakan apabila tercipta kesadaran terhadap pelestarian 

keberlanjutan lingkungan hidup, melalui komitmen politik, partisipasi masyarakat, dan penegakkan hukum sebagai bagian 

dari “good governance”.(PK) 
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Perkembangan yang cepat dan kompleks dari produk financial market dan jumlah volume 
yang diperdagangkan telah memunculkan kebutuhan akan profesional terlatih dibidang 
financial engineering dan risk management untuk memecahkan permasalahan dan 
tantangan dari pricing, hedging, dan terutama untuk menentukan, menilai dan mengelola 
risiko yang terdapat di dalam produk finansial.

Untuk itu pada tanggal 26-27 September 2011, bertempat di Aula Barat, Sub KK BRF (Kelompok Keahlian Business Risk & Finance) Sekolah 
Bisnis & Manajemen, Institut Teknologi Bandung, dengan didukung oleh KSEP (Kelompok Studi Ekonomi & Pasar Modal) ITB mengadakan 
acara konferensi The International Conference on Financial Engineering & Risk Management Application (ICFERMA) 2011.

Konferensi ini diadakan dengan tujuan mempromosikan dan memperkenalkan aplikasi financial engineering dan risk management di 
Indonesia, membuka peluang kolaborasi antar akademisi dan praktisi lokal dan internasional, dan mempromosikan ITB, terutama SBM-ITB 
sebagai sebuah universitas kelas dunia dan sebagai pemimpin dari universitas-universitas dibidang financial engineering dan risk management. 

Konferensi ini diawali dengan laporan dari Dr. Budhi Arta Surya sebagai ketua, kemudian dilanjutkan dengan kata sambutan dari Wakil Rektor 
Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan, Dr.Ir. Puti Farida Marzuki dan dari Dekan SBM-ITB, Prof. Dr. Ir. Sudarso Kaderi Wiryono. 
Untuk acara utama diisi dengan presentasi ilmiah dari Prof. Karl Sigman, PhD (Columbia University, AS), Prof. Duan Jin-Chuan, PhD (National 
University of Singapore, Singapura), Dr. Erik Baurdoux (London School of Economics, Inggris), dan Dr. Kazutoshi Yamazaki (Osaka University, 
Jepang). Selain diisi dengan presentasi ilmiah, acara ini juga diisi dengan presentasi dari para praktisi dibidang financial engineering dan risk 
management application, yang diwakili oleh Bpk. Imansyah (Bank Indonesia), Bpk. Ubaidillah Nugraha (Trimegah Sekuritas), dan Bpk. Andreas 
Tanadjaya (Kresna Sekuritas). 

Pada hari kedua, diadakan sesi presentasi paralel, berlokasi di SBM-ITB. Ada lebih dari 50 paper yang dipresentasikan, dimana peserta yang 
hadir selain berasal dari ITB, juga datang dari berbagai universitas lokal di Indonesia dan mancanegara, dengan materi yang dibahas pada saat 
sesi paralel dilaksanakan bervariasi, mulai dari strategi hedging dan pricing, sampai dengan manajemen risiko finansial.

Apa definisi cinta buat kamu? Tentu berbeda orang berbeda sudut pandang. Beberapa orang 
menganggap cinta adalah anugerah, namun ada juga yang menganggap cinta adalah pengorbanan. 
Apapun definisi versimu, percayalah, buku ini akan meluruskan cara pandang kamu terhadap kata cinta. 

Porsea adalah sebuah kecamatan di Sumatra Utara yang pasti bangga memiliki putera daerah yang 
rendah hati, Raden Sirait. Raden dibesarkan dari tradisi sederhana, kedua orang tuanya yang petani. Cita-
citanya untuk berkeliling dunia dan dikenal namanya terwujud dengan dua cara, kerja keras dan belief 
system. Kalau kamu suka travelling atau membaca kisah jalan-jalan dunia, buku ini bisa masuk di salah 
satu kategorinya. Lebih essensial dari hanya memberikan gambaran perjalanan (dan kuliner) yang 
mencengangkan, Raden merangkum manis perjalanan ini dengan aura positif. Raden meneladankan 
kerendahan hati, ucap syukur, dan percakapan tulus dengan semesta. Lebih mencengangkan lagi, dia 
telah membuktikkan bahwa semua sikap itu mampu membawa efek luar biasa dalam hidupnya. Sukses 
sebagai perancang kebaya kelas dunia, itu hanya ganjaran. Namun pemahaman akan cinta yang 
universal, itu yang bisa pembaca petik dari buku ini.

Bukan tanpa belajar, Raden mendalami banyak buku dan menerapkannya sebelum akhirnya menelurkan 
Journey of Love. Pemahaman yang berasal dari buku-buku seperti Conversation With God-nya Neale 
Walsch, Journey of Souls-nya Michael Newton, tetraloginya Eshter & Jerry Hicks, The Alchemist-nya 
Paulo Coelho, Zero limits-nya Joe Vitale & Ihaleakala Hew Len, 24 Universal Laws-nya Richard Claproth 
dan Keys to the Ultimate Freedom-nya Lester Levenson memberi pembaca pengalaman yang luar biasa 
saat melahap halaman demi halaman.

 Ringan, rasional, syarat cinta, dan memberikan energi positif yang luar biasa! 

Disarikan oleh : Fadilla Tourizqua Zain

events
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The International Conference on Financial 
Engineering & Risk Management Application
(ICFERMA 2011)
oleh : R. Aswin Rahadi

JOURNEY OF LOVE | Raden Sirait
KEBAYA, CINTA, dan ALAM SEMESTA
Penerbit UFUK Press |Ukuran: 14 X 20.5 cm |Soft Cover | 444 halaman | Terbit April 2011 
Harga: Rp 74.900,- | ISBN: 978-602-9159-02-8 
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MAHASISWA SARJANA MANAJEMEN

MAHASISWA MAGISTER ADMINISTRASI BISNIS:

 ALUMNI SARJANA MANAJEMEN:

DOSEN SBM

Maria Selena Nurcahya (19008162), mahasiswa Program Studi Sarjana Manajemen SBM 
menjadi  Juara I Puteri Indonesia 2011.

1. Tim Batukrikil: Healtias Satya (29110027), Surya Dwiartha  (29110032), dan Larasati 
Prawitasari  (29110001) mahasiswa Program Magister Administrasi Bisnis menjadi Juara  Ke-
dua dalam Business Case Competition UNAIR 2011 "Optimizing CSR Program for Sustainable 

Competitive Advantage", tanggal 27-28 September 2011.

2. Tissa Dwiyatcita (2911047), Yosianto Cahyadi Marwita (29110003), dan Epha Karunia 
Titasari (29110025) mahasiswa Program Magister Administrasi Bisnis menjadi Juara  ke-Tiga 

dalam Regional Business Case Competition 2011  "Fostering Strategic Agility for Sustainable 
Business", tanggal 28-29 September 2011.

1. Andi Taufan Garuda  Putra (19004048), Alumni Program Sarjana Manajemen SBM ITB, 
berhasil menjadi salah satu Penerima  Apresiasi Satu Indonesia Award 2011 yang diikuti oleh 

492 kandidat, dengan Mengembangkan Keuangan Mikro di Ciseeng.

2. Alessandra Khadijah Usman (19006127), Alumni Program Sarjana Manajemen SBM-ITB, 
berhasil meraih Runner Up 3 Runner Up 3 dan atribut Best Style di ajang Miss Asia Pacific 

World 2011, Busan Yachting Center, Korea Selatan, 15 Oktober 2011.

1. Dr. Utomo Sarjono Putro, Dr. Pri Hermawan, dan Dhanan Sarwo Utomo, MSM, Dosen 
SBM-ITB, mendapat penghargaan sebagai Best Paper Award, di International Conference of 

Industrial Engineering and Service Science (IESS) 2011, 20-21 September 2011, Solo 
Indonesia, dengan Topik: “Promoting Collaboration among Stakeholders in Citarum River Basin 

Problem”.

2. Prof.Dr.Ir. Sudarso Kaderi Wiryono dan Barli Suryanta, MSM, mendapat penghargaan 
sebagai Best Paper Award di Annual International Conference on Micro and Macro Economics, 

25 July 2011, Singapore, dengan judul:  “An Assessment Yield Curve of Murabaha Scheme in 
Indonesian Sharia Banks Mortgage Financing”, dan sebagai one of the best selected paper to be 

published in GSTF Business Review Journal indexed by EBSCO, Cross Ref, Proquest, Scopus, 
Science Direct, and Cabell's Directory.
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