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Pada tanggal 14 Maret 2017 bertempat di Aula Unnnur telah
diselenggarakan Seminar dengan judul “Embeded System”
dengan pembicara Bapak Ana Heryana, S.T., M.T. dari LIPI.
Seminar diikuti oleh para mahasiswa FIKI dan mahasiswa lain
yang berminat serta beberapa dosen terkait.

arning &
Growth’s

Istilah “embedded” atau sistem benam atau sistem tertanam
tidak asing bagi mereka yang berkecimpung di bidang IT,
namun perlu penjelasan bagi mereka yang berkecimpung di
bidang non IT. Istilah tersebut mengandung pengertian suatu
sistem komputer yang dirancang secara khusus untuk tujuan
atau pekerjaan yang bersifat spesifik.
Sistem ini berbeda dengan general purpose yang digunakan
pada perangkat-perangkat komputer umum. Pada sistem
general purpose, perangkat komputer dapat digunakan untuk
berbagai keperluan mulai dari mengolah data, bermain game,
membuat desain, dan keperluan lainnya. Penggunaan
embedded sistem dalam kehidupan sehari-hari sangat mudah
diketemukan
dan
contoh-contohnya
akan
semakin
memudahkan orang untuk memahami mengenai sistem ini.
Misalnya saja beberapa perangkat kecil seperti MP3 Player,
jam tangan, microwave, mesin cuci, dan sebagainya.
Sementara itu penerapannya pada perangkat besar antara lain
pesawat, robot, lift, mobil, dan perangkat-perangkat lainnya.
Perangkat-perangkat tersebut dibuat sesuai kebutuhan dan
tidak bertujuan agar bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan
yang rumit melainkan pekerjaan tertentu yang spesifik.
Semoga Menambah Wawasan Kita!
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Kunjungan ke STPI
xxxxxxx
Beberapa
waktu yang lalu beberapa pejabat Dekanat FIKI berkunjung ke STPI (Sekolah
minar Mengenal
Tinggi
Penerbangan
Indonesia). STPI terletak di Kecamatan Curug, Tangerang, Provinsi
Diri
Banten dan merupakan salah satu perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah
Kementerian Perhubungan Indonesia. Tujuan kunjungan untuk menjajagi kemungkinan
pelaksanaan vocational training bidang IT Kebandarudaraan dan sekaligus untuk mencari
masukan dalam upaya menyempurnakan kurikulum silabus dari FIKI agar sesuai dengan
visi dan misi Unnur yang bercirikan dirgantara.

WARNASARI

Dunia Pariwisata
Data akhir tahun 2015 lima negara dengan kunjungan wisatawan terbesar dunia diduduki oleh
Perancis (84,5 juta wisatawan), yang kemudian disusul oleh Amerika Serikat (77,5 juta
wisatawan), Spanyol (68,2 juta wisatawan), Tiongkok (56,9 juta wisatawan), dan Italia (50,7
juta wisatawan). Selain Tiongkok; untuk wilayah Asia maka Thailand masuk urutan 12 dengan
jumlah wisatawan 29,9 juta, disusul Singapura urutan 22 dengan jumlah wisatawan 12,1 juta,
dan Indonesia masuk urutan 28 dengan jumlah wisatawan 10,41 juta.
Untuk Indonesia kunjungan wisatawan di tahun 2016 sebesar 11,52 juta, hal ini berarti
terdapat kenaikkan sebesar 10,69% dan perkiraan perolehan devisa dari sektor pariwisata
pada tahun 2016 sebesar Rp 184 trilyun, suatu jumlah yang tidak sedikit. Tiga pintu masuk
wisatawan ke Indonesia yang dominan yaitu Bandara Ngurah Rai, Denpasar sebesar 4,8 juta,
Bandara Soekarno-Hatta sebesar 2,7 juta dan Pelabuhan Batam, Riau Kepulauan sebesar 1,34
juta. Sedang wisatawan Singapura ke Indonesia berjumlah 1,4 juta; sebaliknya wisatawan
Indonesia ke Singapura sebanyak 2,7 juta, suatu jumlah yang tidak sebanding. Semoga
Bermanfaat! (Sumber Intisari No.655 Tahun 2017).
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Unmoney Compensation
Seorang peserta diskusi menuturkan pengalaman hidupnya mengapa ia betah bekerja di suatu
perusahaan. “Saya mulai bekerja di perusahaan tersebut sebagai tenaga lepas, setelah
ditinggal mati suami. Pada hari kedua berada di perusahaan, saya menerima telepon dari anak
saya yang berusia 9 tahun. Ia minta dibelikan perlengkapan olah raga untuk pertandingan.
Sebagai seorang janda yang baru saja memperoleh pekerjaan, permintaan tersebut sangat
berat untuk dipenuhi. Selain anggaran belanja yang ketat, masih banyak kewajiban-kewajiban
lain yang harus saya penuhi.”
Keesokan harinya saat tiba di kantor pagi-pagi, manajer memanggil dan memintanya ke
ruangan belakang. Dia bertanya-tanya dan agak ketakutan kesalahan apa yang telah
dilakukannya. Dia gelisah dan bingung. Manajer memberikan kotak dan berkata : “Saya
kebetulan mendengar percakapanmu kemarin dan memperhatikan engkau menangis setelah
menerima telepon anakmu. Walaupun ini bekas, namun masih cukup baik untuk digunakan.
Mungkin usianya belum mengerti permasalahanmu. Perusahaan belum dapat memberikan gaji
sesuai keinginanmu, meskipun kami ingin melakukannya. Perusahaan memperhatikanmu dan
keberadaanmu sangat penting bagi perusahaan.”
Kebijaksanaan, rasa kasih, dari seorang manajer, biasanya akan lebih diingat dan membekas
di hati dibanding seberapa besar majikan dapat memberikan gaji. Inilah yang sering disebut
“unmoney compensation”. Kita dapat melakukannya di lingkungan kita yang disesuaikan
dengan kondisi dan situasi setempat. Sumber : Chicken Soup for the Soul at Work.
Perseteruan Klasik
Dalam suatu perusahaan sering terjadi gesekan antara bagian pemasaran dan kadang-kadang
juga bagian operasional dengan bagian keuangan. Bahkan tidak jarang hubungan direktur
pemasaran dan direktur keuangan sering tidak harmonis. Mustinya hal ini tidak akan terjadi
selama masing-masing pihak secara jernih memahami tugasnya masing-masing. Bagian
keuangan berfungsi dalam pengawasan, sementara bagian pemasaran mencari uang dengan
melakukan penjualan yang sesuai dengan strategi pemasaran. Dalam pemasaran, diperlukan
“senjata” untuk menjual yaitu biaya aksi promosi, artinya untuk mencari uang lebih banyak,
diperlukan uang yang relative banyak terlebih dahulu (untuk biaya dan promosi). Bahkan
sering dijumpai adanya permintaan anggaran dan pembiayaan yang nonbudgetary. Bagian
keuangan dimanapun, walaupun menyadari adanya biaya ini non budgetery sangat tidak
disenangi, bahkan tidak diharapkan. Segala pengeluaran harus sudah terencana sebelumnya,
sehingga setiap tindakan yang berkaitan dengan keuangan dapat dipertanggungjawabkan
dengan baik. Bagian keuangan harus dapat mengamankan cash flow perusahaan agar tidak
terganggu dan operasi perusahaan secara keseluruhan selalu aman. Permasalahannya :
”Bagaimana menghindari adanya perseteruan yang bersifat klasik ini?”
Pertama; bawalah persoalan ini dalam rapat, kemukakan persoalan yang dihadapi di pasar.
Walaupun perencanaan telah dibuat sedetail mungkin, masih ada saja hal-hal yang kurang.
Kedua; Beritahukan kepada setiap sales forces untuk segera memberitahukan sesuai hierarki
yang berlaku setiap permasalahan yang dihadapi di pasar. Ketiga; Libatkan bagian keuangan
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dalam setiap transaksi. Keempat; ajaklah bagian keuangan sekali-kali ke pasar, tunjukkan
segala romantika di lapangan sehingga bagian keuangan memiliki pemahaman tentang
persoalan di lapangan. Kelima; bagi rekan-rekan sales forces juga harus memahami fungsi
kontrol di bagian keuangan. Tugas bagian keuangan ini yang selalu menekankan efisiensi di
seluruh bagian perusahaan, termasuk di bagian pemasaran dan bagian-bagian lainnya.
Keenam; Kalau bagian keuangan harus mengerti mekanisme pemasaran, demikian pula sales
forces harus memahami sistem dan prosedur keuangan yang diterapkannya. Ketujuh; Masih
ada lagi inherent conflict lain yang harus disadari. Salah satu diantaranya adalah pilihan
sistem serta prosedur tertentu. Apabila ini terjadi, selayaknya pimpinan tertinggi pada unit
bisnis terkait mencari jalan keluarnya, Bahkan harus memperbaiki sistem serta prosedur yang
ada, agar berbagai elemen yang ada dalam organisasi dapat secara harmonis bekerja sama
untuk mencapai tujuan dan sasaran bersama.
Dengan memahami fungsi masing-masing bagian, semua perseteruan klasik tersebut dapat
dieliminasi dan syukur dapat dihilangkan. Yang perlu dipahami pula bahwa sikap optimis harus
selalu berada di bagian pemasaran, sebaliknya sikap pesimistis biasanya menghinggapi bagian
keuangan sesuai fungsinya sebagai kontrol di perusahaan.
Kegiatan Unnur Dalam Gambar

Wagub Jabar dengan Pejabat FISIP

Penjajagan Kerjasama Unnur – VAS Aero Malaysia

Parkir Kendaraan Pejabat Unnur

Narasumber Seminar dan Pejabat FIKI

