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Mahasiswa UMY v '
JuaraThe16thSharia
EconomicDays
YOGYAKARTA -  Dua maha
siswa Universitas Muhamma
diyah Yogyakarta (UMY) ber
hasil meraih prestasi tingkat 

| nasionaldalamThel6thSharia 
Economic Days (SECOND16)

! kategori Akademic Paper.
Keduanya ialah Sumandi 

yang merupakan mahasiswa 
tingkat akhir angkatan 2013 
dari jurusan Ilmu Ekonomi dan 
Faradilah Hasan dari jurusan 
Akuntansi angkatan 2015. 
Kompetisi yang diadakan oleh 
Universitas Indonesia (UI) ter
sebut berlangsung pada 26 Feb- 
ruari-1 Maret 2017.

“Di babak terakhir, kom
petisi ini mempertemukan 20 
finalis dari berbagai universitas 
di seluruh Indonesia, yang ter
bagi atas academic paper dan 
innovation paper. Kompetisi ini 
melibatkan hampir dari semua 
kampus yang memiliki reputasi 
bagus, seperti UI, UGM, 
UNAIR, UNPAD, UPI, STEITaz- 
kia, Unsoed, serta UMY,” ujar 
Sumandi kemarin.

Andi, sapaan akrabnya, 
mengungkapkan kompetisi 
SECOND 16 mengangkat tema 
‘Excavating The Potency of Is- 
lamic Economics to Achieve 
SDGS.’Tim UI berhasil menjadi 
juara kategori Innovation Paper 
Best Paper, sedangkan tim me
reka yang berhasil menjadi Best 
Paper pada kategori Academic 
Paper.

“Paper kami sendiri berjudul 
‘Peran Perbankan Syariah da
lam Menurunkan Tingkat Ke
miskinan di Indonesia.’ Dalam 
hal ini kami menekankan akan 
pentingnya stabilitas dalam 
perbankan syariah terutama 
dala pembiayaan di sektor 
UMKM,” ungkapnya.

Dalam penelitian mereka, 
Andi menjelaskan, mereka me-

"Dibabak terakhir, 
kompetisi ini mem - 
pertemukan 20 fi
nalis dariberbagai 
universitas di 
seluruh Indonesia, 
yangterbagiatas 
academicpaper 
daninnovation 
paper”
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ngembangkan model earlywar- 
ning system. Dengan menggu
nakan alat early waming system 
tersebut, mereka dapat men
deteksi krisis dalam perbankan 
syariah. “Kesimpulannya, apabi- 
laperbankansyariahdalammen- 
jalankan fungsinya sebagai lem- 
bagaintermediasimampustabil, 
maka akan dapat mendorong 
perekonomian Indonesia dan 
dapat menurunkan tingkat ke- 
. miskinan dikarenakan bergerak 
pada sektorrill,” jelasnya.

Faradilah menambahkan, 
kompetisi The 16th Sharia Eco
nomic Days (SECOND 16) sen
diri diselenggarakan dengan 
tujuan agar para mahasiswa 
mampu berpikir secara kritis 
terhadap ekonomi syariah. Se
mentara yang menjadi pertim
bangan para juri dalam menilai 
adalah penelitian ataupun ide 
dan gagasan dalam bentuk kar
ya tulis ilmiah. “Pencapaian 
kami ini tentu tidak terlepas 
dari komunitas GESFID FEB 
UMY,"paparnya.
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