
    10. Laboraturium Properti   
  Dengan adanya Laboraturium Properti, diharapkan mahasiswa dapat 
mempelajari mengenai ilmu properti yang terus berkembang hingga saat ini. Laboraturium. 
Diketuai oleh Bapak Dr. Suharno, S.E., M.Si.
    11. Laboraturium Pengembangan Jurusan   
 Didalam Laboraturium Terpadu ini juga didirkan Laboraturium Pengembangan untuk 
Jurusan yang ada di FEB Unsoed, antara lain Laboraturium Pengembangan Jurusan 
Akuntansi, Manajemen, Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, serta Pendidikan Ekonomi
Ÿ    Data Center   
 Data Center yang ada di Laboraturium Terpadu ini akan menjadi pusat E-Library yang 
ada di lingkungan FEB Unsoed. Data yang digunakan untuk kepentingan riset dan penelitian 
pun juga akan disediakan didalamnya. Bahkan ada pula data yang memang diperjualbelikan 
untuk kepentingan khusus.
Ÿ    Ruangan Multimedia   
 Nah ini dia, ruangan super megah yang ada di lantai 6 Laboraturium Terpadu. 
Ruangan dengan standar internasional ini salah satunya memang dibuat untuk kepentingan 
internasional loh. Contohnya, ketika ada Kuliah Umum dengan Profesor yang berasal dari 
luar negeri, maupun untuk acara formal seperti konferensi ataupun seminar juga bisa 
diadakan di ruangan tersebut.
 
 Selain itu, ruangan seperti Ruang Diskusi, Ruang Meeting, dan Mushola juga 
tersedia di dalam Laboraturium Terpadu ini untuk menunjang segala aktivitas yang 
dibutuhkan bagi pengguna Laboraturium Terpadu. Eh, tapi boleh ngga sih gedung ini dipakai 
untuk kegiatan UKM/HIMA?  Hmm, ternyata dari pihak Jurusan sendiri belum bisa 
memastikan tentang hal tersebut karena belum adanya SK Pengelola yang terbit. Tapi, 
mengingat dari biaya pemeliharaannya yang tinggi lebih baik kita optimalkan kegiatan 
UKM/HIMA di gedung lama saja ya, Warga Akuntansi! :)

   INFO LAINNYA   
 Oiya! Mengenai info pelatihan, magang, dan penelitian maupun riset di 
Laboraturium Terpadu ini nantinya akan diberitahukan di dalam website FEB Unsoed yang 
baru. Jangan lupa nantikan launchingnya yaa!
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 Hai Warga Akuntansi! Pasti sudah pada tahu dong soal Gedung berlantai 7 yang 
baru saja diresmikan pada tanggal 20 Februari 2019 yang lalu. Yap, Gedung yang baru saja 
diresmikan ini akan menjadi Laboraturium Terpadu FEB Unsoed yang paling megah di 
lingkungan kampus kita karena menghabiskan hampir sekitar 23M untuk penyelesaiannya 
melalui Anggaran Rupiah Murni yang dibiayai oleh negara. Ternyata dibalik kemegahannya, 
gedung ini menyimpan banyak cerita menarik loh. Penasaran kan? Yuk, langsung cekidot!

   AWAL MULA GEDUNG BARU  
 
 Mungkin banyak dari sebagian orang yang belum mengetahui bahwa awal mula 
pembangunan Laboraturium Terpadu ini digagas oleh Dekan FEB Unsoed yang ke-11 yaitu 
Bapak Dr. Haryadi, M.Sc pada tahun 2010 dengan konsep Industrial Teaching. Ide yang 
digagas oleh beliau kemudian dirancang melalui Tim Kerja yang dibentuk pada tahun 2013 
agar FEB dapat benar-benar dekat dengan industri sehingga apa yang telah disampaikan 
diperkuliahan dapat diaplikasikan secara langsung melalui berbagai pelatihan yang ada di 
dalam Laboraturium Terpadu serta dapat menghasilkan output mahasiswa yang handal dan 
berkompeten, khususnya di bidang Ekonomi dan Bisnis.

 
 
 Selain itu, Laboraturium Terpadu yang telah diresmikan ini nantinya juga akan 
menjadi Pusat Kajian & Laboraturium bagi seluruh mahasiswa FEB Unsoed karena FEB 
Unsoed sangat berpotensi untuk melakukan kerja sama dengan pihak eksternal, baik untuk 
penelitian, pelatihan, riset dan pengembangan serta aktivitas lainnya seperti yang pernah 
dilakukan oleh Pemda, bahkan dapat juga digunakan untuk bekerja sama dengan Pemprov 
maupun Kementerian di masa depan nanti. Oiya, Laboraturium Terpadu ini juga terbuka 
untuk umum loh!
 
 Eitssss, tapi ada yang lebih menarik lagi nih. Laboraturium Terpadu ini ternyata juga 
sudah bekerja sama dengan beberapa pihak, salah satunya adalah Lembaga Sertikasi 
Kompetensi. Loh, terus apa untungnya kak buat Mahasiswa? Keuntungannya adalah kalian 
bisa langsung mendapat Sertikasi Kompetensi melalui rangkaian kegiatan yang ada di 
dalamnya sehingga nantinya mahasiswa memiliki kompetensi yang lebih ketika sudah lulus 
nanti melalui pelatihan yang ada di Laboraturium Terpadu. Hal ini akan menjadi nilai plus 
juga loh untuk CV kalian karena sertikasi tersebut menunjukan bahwa kalian kompeten dan 
handal terhadap suatu ilmu. Keren kan?

   FASILITAS YANG DIBERIKAN  
 Laboraturium yang diketuai oleh Ibu Dr. Margani Pinasti, S.E., M.Si., Ak. ini 
memberikan fasilitas yang cukup untuk diacungi dua jempol. Berbagai pelatihan yang 
telah bekerja sama dengan pihak tertentu nantinya juga akan disediakan di dalam 
Laboraturium Terpadu untuk menunjang kegiatan belajar mengajar mahasiswa, yaitu:
Ÿ     Pusat Kajian  
 Pusat Kajian adalah wadah yang berfungsi sebagai pusat untuk melaksanakan 
dan mengelola pelatihan, penelitian, maupun riset dan pengembangan. Pusat Kajian di 
dalam Laboraturium Terpadu terbagi menjadi beberapa bagian yaitu:
    1. Laboraturium Perbankan   
  Laboraturium yang diketuai oleh Bapak Drs. Supadi, M.Si nantinya akan 
berfungsi sebagai pelatihan perbankan bagi mahasiswa yang didukung dengan adanya 
konsep Mini Bank di dalam laboraturium tersebut. 
    2. Laboraturium KUKM   
  Laboraturium KUKM diketuai oleh Ibu Novita Puspitasari, S.E., M.Sc., 
Ak berfokus pada pengembangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang baik bagi 
mahasiswa.
    3. Laboraturium Pasar Modal   
  Selain laboraturium, pusat kajian Pasar Modal juga didukung dengan 
adanya Galeri Investasi yang telah bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia sehingga 
mahasiswa dapat dengan secara real time melakukan simulasi saham yang sebenarnya 
(trading). Laboraturium ini diketuai oleh Bapak Dr. Rio Dhani Laksana, S.E., M.Sc.
    4. Laboraturium Pengembangan Karir   
  Laboraturium yang diketuai oleh Bapak Dr. Ratno Purnomo, S.E., M.Si 
berfungsi sebagai pelatihan yang bertujuan untuk mempersiapkan mahasiswa yang akan 
lulus nantinya agar siap untuk menghadapi dunia kerja.
    5. Laboraturium Manajemen Data   
  Laboraturium ini bertujuan untuk memberikan pelatihan bagi mahasiswa 
yang berminat dalam proses manajemen serta mengelola data dengan baik. Diketuai oleh 
Ibu Dr. Ade Irma Anggraeni, S.E., M.Si.
    6. Laboraturium Bahasa Asing   
  Laboraturium yang diketuai oleh Ibu Kiky Srirejeki, S.E., M.Sc  
berfungsi sebagai pelatihan untuk bahasa asing. Tidak hanya bahasa inggris saja, 
beberapa pelatihan bahasa asing pun akan tersedia di dalam laboraturium ini.
    7. Laboraturium Ekspor - Impor   
  Laboraturium ini berfungsi untuk memberikan pelatihan mengenai 
keterampilan pemahaman yang mendalam mengenai prosedur ekspor-impor. 
Laboraturium Ekspor - Impor diketuai oleh Bapak Bambang, S.E., M.Si.
    8. Laboraturium Ekonomi dan Bisnis Syariah   
  Laboraturium Ekonomi dan Bisnis Syariah berfungsi untuk memberikan 
pelatihan mengenai Ekonomi dan Bisnis yang dilakukan secara syariah. Selain itu, 
Laboraturium ini juga didukung dengan kerja sama salah satu Bank Syariah milik negara. 
Diketuai oleh Bapak Dian Purnomo Jati, S.E., M.Sc.
    9. Laboraturium E-Commerce  
  Banyaknya mahasiswa yang berwirausaha membuat laboraturium E-
Commerce didirikan dengan tujuan memberikan pelatihan e-commerce kepada 
mahasiswa. Laboraturium ini diketuai oleh Ibu Dr. Lusi Suwandari, S.E., M.Si.

Peresmian Laboraturium Terpadu pada 20 Februari 2019
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