
 
   

 

Guntur Priadi, Ketua HIMA  PPLN 2010-2011 : “Harapan untuk ppln ke depan: 

untuk bisa membangun jaringan yang lebih luas lagi baik jaringan internal 

mahasiswa dan alumni serta jaringan eksternal dg bem dan forum mahasiswa 

lain. Lebih well organized tanpa tumpang tindih peran dan fungsi, lebih dekat 

ke mahasiswa ppln, lebih independen dan lebih kreatif lagi. Jaya ppln..!! 

Agung Dwi Laksono, MPK  PPLN : ”Yang paling menjadi kekurangan tahun 

lalu ya Kuliah Umumnya, lainnya seperti merealisasikan proker mepet pada 

akhir periode, semoga HIMA yang sekarang bisa lebih baik. Horas PPLN! 

Mahbubi, 2A  PPLN : “dulu setiap mengadakan kegiatan kurang koordinasi, 

sehingga tidak semua tau tugasnya masing2, semoga koordinasinya semakin 

lebih baik.” 

Galank W., 1A  PPLN : “Kurang akrab antar mahasiswa PPLN, banyak kalau 

ketemu diam saja dan tidak saling saling sapa. Agar lebih diakrabkan lagi ke 

depannya.” 

Nur Ayu S., 1A  PPLN : “HIMA PPLN  sebelumnya sepertinya banyak proker 

yang gak jalan atau mungkin jalan tapi kurang maksimal. Overall saya yakin 

HIMA PPLN yang lama sudah mencoba memberikan yang terbaik buat kita. 

Untuk HIMA PPLN sekarang, jaga kekompakan dan kualitas kalian yap. 

HAMASAH!” 

Rudi Prasetia, 1B PPLN : “kalau menurut aku, udah cukup kok untuk ukuran 

PPLN yang kelasnya sedikit. Kedepannya, pengennya supaya proker-proker 

yang kurang bermanfaat buat PPLN di-close aja jadi bisa lebih konsen dan 

dipusatkan buat proker yag penting aja biar lebih maksimal. Yang penting bisa 

bikin PPLN makin kompak.” 

Maria Arini, 1B PPLN : “event-eventnya udah lumayan bagus. Harapan 

kedepannya acara-acara HIMA bisa lebih melibatkan partisipasi semua anak 

PPLN.”  
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Dari Sang Pemimpin: 

 Randi Ikhsan 

Edisi Juli 2011 

Event : 

 STAN Premier League 

DEPARTEMEN PROPAGANDA KOMUNIKASI DAN INFORMASI 

HIMPUNAN MAHASISWA 

PENGURUSAN PIUTANG DAN LELANG NEGARA 

SEKOLAH TINGGI AKUNTANSI NEGARA 

Spotlight:  

ACARA LEPAS SAMBUT KM STAN 

Proud PPLN, perlahan tapi pasti! 

 



 
  

Jadwal UAS Genap 
 

Tingkat 2 PPLN 

Hari, Tanggal Jam Ujian Mata Kuliah 

Senin, 
25 Juli 2011 

11.00 – 13.30 Eksekusi PUPN 

Selasa, 
26 Juli 2011 

11.00 – 13.30 
Aplikasi SIM 

Kekayaan Negara I 

Rabu, 
27 Juli 2011 

11.00 – 13.30 
Risalah dan 

Administrasi Lelang 

Kamis,  
28 Juli 2011 

11.00 – 13.30 
Penilaian Aset dan 

Properti II 

Senin, 
1 Agustus 2011 

11.00 – 13.30 Pengelolaan BMN II 

Selasa, 
2 Agustus 2011 

11.00 – 13.30 
Akuntansi 

Pemerintahan 

Rabu, 
3 Agustus 2011 

11.00 – 13.30 Peradilan TUN 
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Segala kritik, saran, komentar yang 
membangun mengenai Dept. Propaganda 
Komunikasi dan Informasi HIMA PPLN, juga 
berbagai hasil karya tulisan dapat dikirim ke 
prokomunis.stan@gmail.com atau CP. 
Danang, 085710690777. Terima kasih. 
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Departemen Prokomunis HIMA PPLN 
mengucapkan: 

SELAMAT MENEMPUH UAS 
GENAP. 
Semoga sukses! 

Assalamu’alaikum wr wb 
Puji syukur atas karunia Tuhan YME, karena 

atas berkah-Nya buletin ini dapat terbit untuk 
pertama kalinya dalam kepengurusan HIMA PPLN 
masa bakti 2011/2012. 

Kami memilih nama “CLASSIC” sebagai nama 
buletin ini sebagai cerminan filosofi bahwasanya 
sesuatu yang kecil atau sedikit tapi memiliki nilai 
yang berharga laiknya kita yang minoritas di 
STAN, tapi memiliki warna yang menyala di 
berbagai acara di STAN. Selain itu, diharapkan 
kami dapat selalu menyampaikan berita yang 
selalu nikmat untuk diperbincangkan. 

Segenap redaksi mengucapkan terimakasih 
kepada ketua HIMA PPLN dan kepala departemen 
Propaganda Komunikasi dan Informasi yang telah 
memberikan sumber daya demi kelancaran 
terbitnya buletin ini. 

Atas terbitnya buletin ini diharapkan dapat 
memberikan informasi yang membangun dan 
dapat menyatukan seluruh anggota keluarga 
mahasiswa PPLN. 

Akhir kata, kami tahu bahwa tiada gading yang 
tak retak. Oleh karena itu, kami mohon maaf atas 
segala kekurangan dan sangat mengharapkan 
segala kritik dan saran terhadap buletin ini.  

Salam El-Classica!! Proud PPLN!! 
Wassalamu’alaikum wr wb 



 
  

Jadwal UAS Genap 
 

Tingkat 1 PPLN 

Hari, Tanggal Jam Ujian Mata Kuliah 

Senin, 
25 Juli 2011 

11.00 – 13.30 Bahasa Inggris 

Selasa, 
26 Juli 2011 

11.00 – 13.30 
Pengantar 

Akuntansi II 

Rabu, 
27 Juli 2011 

11.00 – 13.30 
Pengantar 
Perpajakan 

Kamis,  
28 Juli 2011 

11.00 – 13.30 
Hukum 

Keuangan Negara 

Senin, 
1 Agustus 2011 

11.00 – 13.30 Keuangan Publik 

Selasa, 
2 Agustus 2011 

11.00 – 13.30 Ekonomi Mikro 

Rabu, 
3 Agustus 2011 

11.00 – 13.30 Hukum Perdata 
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Departemen Prokomunis HIMA PPLN 
mengucapkan: 

SELAMAT MENEMPUH UAS 
GENAP. 
Semoga sukses! 

Dari Sang Pemimpin 

Assalamualaykum Wr. Wb. 
Sahabat PPLN yang membanggakan, 
Ketika diminta kabid Propaganda, Komunikasi & Informasi (PROKOMUNIS) 

untuk mengisi halaman pertama sebagai kata sambutan pada buletin ini   -atau 
apapun namanya yang saat ini sedang anda baca- kami ingin berterima kasih 
atas kepercayaan yang telah Anda berikan 

Memimpin suatu organisasi itu merupakan hal yang susah, gampang-
gampang, tinggal bagaimana seorang pemimpin memosisikan dirinya. Dalam 
hal ini kami memosisikan diri sebagai fasilitator aspirasi anda terhadap HIMA 
PPLN kedepannya. Bagaimana HIMA PPLN kedepan, semua tergantung kita. 

Dalam hal memfasilitasi, kami punya sedikit cerita tentang bagaimana 
mencapai visi PPLN membanggakan dengan memfasilitasi. Kami yakin Anda 
dapat mengambil hikmah dari petikan cerita berikut. 

YouTube memang fenomenal 
Ketika baru berumur sekitar 4 tahun, YouTube sudah mencetak prestasi 

yang tak ada tandinganya. Sekitar 100 juta video setiap hari dilihat oleh para 
video lovers dari seluruh pelosok bumi. Dan sekitar 100 ribu video baru di-
upload setiap harinya. Hebat betul!!! Bagaimana YouTube bisa memproduksi 
video sebanyak itu? 

Anda keliru. 
Yang hebat itu kita semua. Karena yang memproduksi miliaran video itu kita 

semua. YouTube cuma menampungnya dan kemudian mempersilahkan teman 
kita yang lain menontonya. Video apapun boleh di-upload : mulai dari video 
keluarga saat berlibur, film amatiran hingga box office Hollywood. Bahkan 
video skandal asmara anggota DPR, semuanya bisa masuk YouTube. 
Bayangkan, 0,0000001% saja penduduk bumi mengupload di YouTube, kita 
tinggal hitung berapa YouTube“memproduksi” video setiap harinya. 

Pada tahun 2006, majalah TIME untuk pertama kalinya dalam sejarah 
menetapkan 5M umat manusia, “YOU”, sebagai person of the year. 

Kata TIME: ‘’You”, “yes, you!!!!” 
 

Untuk PPLN yang Semakin Membanggakan 
Oleh: Randi Ikhsan, Ketua HIMA PPLN 11/12 
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Seperti itulah kawan, 
Kami memosisikan diri “hanya” sebagai fasilitator aspirasi atau ide yang 

anda berikan. Dengan partisaipasi aktif anda, itu berarti andalah yang luar 
biasa, dan andalah yang layak dibanggakan. 

Mungkin tantangan yang mesti kami hadapi terlebih dahulu adalah  
menyediakan media agar ide ide anda tersalurkan, serta teman teman kita 
yang lain mengetahui ide anda tersebut, dan begitu juga sebaliknya. Namun 
tenang saja, kita akan terus mengupayakan media tersebut. Paling tidak, saat 
ini kita telah memiliki grup fb PPLN yang bisa kita manfaatkan sebagai media 
untuk menyalurkan aspirasi kita semua, dan disana kita bisa saling 
berkomentar atau mengeluarkan pendapat. Lebih dari itu, ketika ada ajakan 
untuk hadir dalam rapat atau gathering PPLN, maka sempatkanlah untuk hadir. 
Keberadaan anda sangat dinanti. Kebersamaan kita yang utama. Di acara 
tersebut kita bisa mendiskusikan bagaimana atau mau kita apakan HIMA PPLN 
kedepan. 

Mungkin anda sadar atau mungkin juga tidak, anda merupakan member 
dari HIMA PPLN. Jelas anda memiliki hak –tentu saja kewajiban juga- terhadap 
HIMA PPLN. Mari kita berpikir sejenak tentang keberadaan HIMA PPLN. Apa 
fungsi atau tugasnya, serta tujuan didirkanya HIMA PPLN itu sendiri. Secara 
pribadi, saya berpendapat bahwa HIMA PPLN merupakan wadah, tempat 
berkumpulnya seluruh mahasiswa PPLN untuk berdiskusi, mengeluarkan 
pendapat, melakukan kegiatan dan lain sebagainya. Dalam hal melakukan 
kegiatan, agar mahasiswa PPLN lebih mudah dalam  urusan birokrasi, maka 
didirikanlah HIMA PPLN. Dasarnya adalah kesamaan spesialisasi. Agar 
spesialisai kita memiliki wadah legal untuk berurusan dengan birokrasi. 

HIMA PPLN bukan apa apa tanpa kita, partisipasi kita. Kedepanya, apakah 
HIMA PPLN dapat membang- gakan  kita atau tidak, semuanya tergantung kita. 
Karena kita adalah bagian dari HIMA PPLN. 

Kita tidak perlu bangga terhadap HIMA PPLN, namun HIMA PPLN yang akan 
bangga terhadap kita. Kita lah yang hebat, kita lah yang luar biasa!!!! Kita 
semua tergabung dalam HIMA PPLN. 

Everything depends on us 
Us = PPLN 
Proud PPLN = Proud Us 
 
 
 
 

 “Sebenarnya dalam pelaksanaannya yang menjadi kendala adalah 

pengaturan jadwal pertandingan SPL, intinya sih penyewaan lapangan” ungkap 

salah seorang panitia SPL. Memang pada saat SPL dilangsungkan, ada beberapa 

liga yang sedang berjalan diantaranya, STAN Futsal Competition, STAN 

Champion League dan beberapa liga spesialisasi. Namun, secara keseluruhan 

SPL mendapat animo yang positif dari peserta maupun penonton. 

Acara penutupan SPL dapat dibilang meriah karena acara penutupan ini 

dihadiri oleh sebagian besar panitia SPL dan supporter dari tim yang  berlaga di 

pada sore hari itu. Terdapat dua pertandingan pada sore hari itu, diantaranya 

perebutan juara ketiga dan final SPL. Kemudian dilanjutkan dengan acara 

pemberian hadiah bagi para pemenang diantaranya dengan dianugerahkannya 

juara satu kepada Paspilo, juara kedua kepada Bali dan juara ketiga kepada 

Permata dengan hadia berupa piala dan sejumlah uang tunai. Untuk 

penghargaan individual berupa top scorer diberikan kepada Nova pemain dari 

tim Bali. 

Dengan suksesnya acara SPL ini setidaknya membuktikan bahwa memang 

PPLN mampu untuk mengadakan sebuah event yang oke punya di kampus 

STAN kita tercinta ini. Semoga ini merupakan awal yang baik serta pemicu 

semangat kita untuk mengadakan event-event di kampus ini 

selanjutnya.(by:luthfiMG) 



 
   

 

 

Sabtu 16 Juli 2011, merupakan gelaran 

terakhir atau bisa dibilang final dari STAN 

Premier League yang diadakan sejak 28 Juni 

2011, dengan tim Paspilo keluar sebagai juara 

setelah mengalahkan tim Bali yang harus puas 

sebagai runner up dalam gelaran SPL kali ini.  

Acara SPL merupakan acara kejuaraaan 

futsal sejenis STAN Champion League namun 

tim yang berpartisipasi merupakan tim undangan 

dari 4 liga daerah berbeda diantaranya Bali, 

IKKP, Himasurya, Koala, Paspilo, Permata, 

Horas, Maharema dan yang lainnya. Acara SPL 

sendiri digerakan oleh PPLN 17 yang terdiri dari kelas 2A dan 2B yang pada 

dasarnya merupakan perwujudan dari tugas AKPEM yang mengharuskan para 

mahasiswa untuk membuat suatu kegiatan. 

Ketika ditanya redaksi kenapa memilih acara SPL, koordinator pelaksana 

SPL, Praveen Raj, mengatakan, “Sebenarnya konsep awal dari acara untuk 

tugas AKPEM ini adalah acara bazar makanan dan pakaian serta diselingi 

acara musik yang rencananya akan diadakan di gedung G STAN, karena 

terjadi pergantian BEM jadi sulit dalam pelimpahan berkas, makanya kita pilih 

acara yang bisa diusahakan dalam waktu yang singkat.” 

Sebenarnya SPL merupakan pilihan terakhir dari 3 planning acara yang 

direncanakan. Untuk planning acara yang pertama akan diadakan bazar 

pakaian dan makanan yang diselingin acara music dan planning acara yang 

kedua adalah diadakan seminar yang keduanya mengalami sebuah kendala 

teknis. “Sebenarnya SPL bukan merupakan acara dadakan, namun merupakan 

planning C atau rencana cadangan jika terjadi kendala teknis, seperti perizinan 

gedung G yang sulit” bantah Praveen Raj saat ditanya mengenai persiapan 

penyelenggaraan SPL. 

Sebagian besar peserta SPL menginginkan agar acara ini kembali 

diadakan untuk tahun depan, begitu pula koordinator pelaksana SPL yang 

menyarankan agar SPL diagendakan oleh HIMA PPLN. Namun, sampai berita 

ini turun, acara SPL belum dimasukkan dalam agenda kerja HIMA PPLN.   

“Untuk tahun depan mungkin HIMA PPLN bisa meng-handle SPL, tapi itu 

tergantung HIMA PPLN untuk lebih lanjutnya.” ungkap Praveen Raj.  
 

SUSUNAN KEPENGURUSAN 

Himpunan Mahasiswa 

Pengurusan Piutang dan Lelang Negara 

Periode 2011-2012 

 

Ketua   : Randi Ikhsan   (2A) 

Wakil Ketua : Meyzar Ahmad (1A) 

Dewan Pengurus: 
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Secretary General 

1. Eka Prasetya (2A) 

2. Praveen Raj  (2B) 

3. Marinda Isella (2B) 

4. Dyah Resti (2B) 

5. Hanry Abi (2B) 

6. Fikry M Achyar (2B) 

7. Bima Agung (2B) 

8. Muh Nur  (2B) 

9. Firdha  Izyati (1A) 

10. Citra Nirwana (1B) 

11. Wahyu Yudistira (1B) 

12. Nur Ananta (1B) 

 

Propaganda Komunikasi  Informasi 

(PROKOMUNIS) 

1. Wawan Uki P (2A) 

2. Hernawan R.H (1A) 

3. Luthfi Noor Hasbi (1A) 

4. Danang Nur F (1A) 

5. Chitra Ayu P (1B) 

6. Oky Budi S (1B) 

7. Arif Prajanata (1B) 

Pembinaan Spiritual, Sosial, & 

Intelektual 

(P.S.S.I) 

1. Achmad Chabib N (2B) 

2. Irfan Jarot  (1A) 

3. Yohanes Pangaribuan (1A) 

4. Wisnu Purna Aditya (1A) 

5. Arini N Fadlilah  (1A) 

6. Yayu Rezki Amalia (1A) 

7. Sinta Setyati  (1A) 

8. Tengku Ima Putri  (1B) 

 

Minat Bakat & Hedonisme 

(MIBAISME) 

1. Miftahul Huda Noor (2A) 

2. Editha Niken  (1A) 

3. Cahyanto Kabisatryo (1A) 

4. Ahmad Taufiq  (1A) 

5. Novian Restantiano (1A) 

6. Ady Aziz   (1A) 

7. Anggana Bayu Aji  (1B) 

8. Nabila Khadijah  (1B) 

9. Odie Harda  (1B) 

Event 
SPL, STAN Premier League 
Planning C yang Terbilang Sukses 
 



 
   

ACARA LEPAS SAMBUT KM STAN  

Proud PPLN, Perlahan tapi Pasti! 
 

Ada sesuatu yang lain ketika acara 
lepas sambut Keluarga Mahasiswa (KM) 
STAN diadakan pada hari Rabu (6/7) 
kemarin. Mengambil tempat di aula 
gedung G, semua perwakilan masing-
masing kelas sekampus, mau tidak mau 
harus melihat orang-orang berkalung 
hijau, alias mahasiswa PPLN, yang seakan 
mulai ”unjuk gigi”, dengan ikut serta 
dalam kepanitiaan tersebut. Mulai dari seorang Praveen Raj yang siap siaga 
di ruang registrasi, Marinda yang menguasai jalannya acara dengan menjadi 
Master of Ceremony, sang ketua Randi Ikhsan  yang menghadiri simbolisasi 
penyerahan jabatan sebagai ketua Hima PPLN yang baru, hingga tak 
ketinggalan Amaluddin, ketua Simpul yang baru,  yang menutup acara 
dengan doa. 

Acara sendiri terbilang cukup lancar, meski masih ada sejumlah 
kekurangan dengan adanya absennya beberapa perwakilan ketua kelas. 
Selebaran tematik dari Komportrasi (Komunitas Pelopor Transformasi 
Birokrasi) dan pemutaran film Spongebob Squarepants, membuka acara lepas 
sambut tadi. Acara ini diisi dengan sambutan ketua BEM dan BLM baik yang 
lama atau yang baru, dan diteruskan pidato dari Direktur STAN, bapak 
Kusmanadji. Dalam sambutan ini beliau menyerukan agar kepengurusan 
BEM dan BLM selanjutnya bisa lebih baik, terlebih beliau menegaskan 
konsep jarak antara Lembaga dan Mahasiswa yang harus dipererat. “Tidak 
perlu bersusah-susah membuat janjian dengan saya, kalau mau bertemu 
saya, tinggal naik ke atas, tanya saya ada apa tidak dan bisa diajak bertemu 
apa tidak.  Jangan takut!” begitulah kira-kira yang disampaikan beliau siang 
itu. Beliau juga membenarkan penerimaan mahasiswa baru STAN tahun ini, 
yang hanya membuka dua cabang, D1 Pajak dan D1 Bea Cukai. “ Itu karena 
disesuaikan kebutuhan PNS dari Kementerian Keuangan, yang jelas meski 
tahun ini tidak ada penerimaan D3, bukan tidak mungkin tahun depan ada 
penerimaan lagi.” tegas beliau. 
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06 Spotlight 
Acara kemudian diisi oleh teatrikal menyanyi bersama mirip karaoke yang 

dilakukan oleh 5 ketua HMS yang baru, yang bertemakan persatuan, diiringi 
oleh ditampilkannya slide strukur 5 organisasi tadi.  Slideshow Hima PPLN 
dipilih untuk yang pertama ditampilkan, lalu  berturut-turut diteruskan  oleh 
slideshow IMP, HMP, Himas, dan Fokma. 

Munculnya warna-warna PPLN dalam acara yang dihelat tadi, seakan 
menyinyalkan dimulainya “rezim baru” bagi Claim And Auction’s Creature. 
Bahwasanya, tidak perlu berkutat dengan rasa takut dan malu, bahwa kita 
sama dan sejajar dengan mahasiswa yang lain. Minoritas dan mayoritas hanya 
masalah kuantitas, saja yang terpenting kualitas, kemampuan dan kekuatan 
dari dalam itu sendiri. Mungkinkah ini adalah suatu bukti dari jargon Proud 
PPLN, yang digembar-gemborkan selama ini? Semoga!  (By:Projonomoto) 


