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Ini dia ada yang baru tempat ngopi, 
nongkrong, kumpul sama temen-temen. 
QAHWAH COFFEE dengan konsep menu 

cafe dengan harga warung kopi. 

Buka mulai pukul 18.00-12.00. 
Langsung aja meluncur ke  
Jl.  Gajayana 572 B atau Sardo ke utara 
100 m timur jalan

#KEEPCALMANDDRINKINDONESIANCOFFEE
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T A J U K  R E N C A N A D A R E D A

Incredible merupakan kegiatan pengenalan kehidupan 
kampus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Brawijaya. Kegiatan ini akan berlangsung selama 

satu semester dan terdiri dari beberapa rangkaian. Seper
ti  Incredible Center, Incredible Day, Incredible Sharing, 
Get Ready to PKM, Incredible Creativepreneur Week, 
 Incredible untuk Indonesia, dan Incredible Night.

Get Ready to PKM sendiri merupakan pengaplika
sian dari Surat Keputusan (SK) Dekan yang mewajibkan 
mahasiswa baru (maba) untuk mengumpulkan Program 
Kreativitas Mahasiswa (PKM). Kegiatan ini diadakan 
sebagai ruang pengasahan kreativitas maba. Setelah di
wajibkan sebagai syarat kelulusan sejak tahun 2015, per
baikan pun terus dilakukan untuk sistematika penulisan 
PKM yang lebih baik.

Harapan akan pemahaman yang lebih baik agar kua
litas PKM meningkat pun muncul. Maba sebagai subjek 
pembuat dirasa perlu mengawal sistematika yang baru. 
Karena harapan tidak akan terwujud ketika semua pihak 
yang terlibat tidak bekerja sama.

LPM Indikator

Tak terasa kita 
tiba di ujung 
 Pengenalan Ke

hidupan Kampus Ma
hasiswa Baru (PKK
MABA). Jika dilihat ke 
belakang, banyak hal 
yang terjadi. Mulai dari 
tidur larut demi menyele
saikan rubrik, mencari 
narasumber pada hariH, 
hingga berlari dari per
cetakan ke  Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis 
 Universitas Bra wijaya 
(FEB UB) guna mengan
tarkan Indimolor ke ta
ngan pembaca. 

Di hari terakhir ini 
pun akhirnya lahir anak 
ketiga kami, Indimolor 
edisi PKKMABA de ngan 
laporan terkait penggiat
an Program Kreativitas 
Mahasiswa (PKM). Se
lain itu, masih terdapat 
rubrik lain yang sayang 
jika dilewatkan. Bersama 
Indimolor ini, kami dari 
LPM Indikator mengu
capkan selamat datang di 
FEB UB kita tercinta.

Indimolor Gelitik Bebas Polusi diterbitkan oleh Divisi Penelitian dan Pengembangan LPM Indikator FEB UB. Redaksi: Hikmah (CO), 
 Ramadhiniyah, Aris, Ariana, Imanirrahma, Abid, Indriani, Annida, Dina, Ika, Favan, Genta, Hanif, Naufal, Deni, Janet, Adhim, dan tim 
 pendukung. Tata Letak: Tim Kreatif Indikator. Alamat Redaksi/Pemasaran: Lt. II Gedung Aktivitas Kemahasiswaan FEB UB, Jl. MT. 
 Haryono 165 Malang 65145 (085707271451). Email: lpmindikator@gmail.com. Redaksi berhak menerima  tulisan dalam bentuk apa pun. 
Naskah diketik dan dikirim dalam bentuk softcopy. Redaksi berhak menyunting tanpa mengurangi maksud dan tujuan penulisan. Tulisan dapat 
dikirim ke alamat di atas. Web: lpmindikator.feb.ub.ac.id.

Redaksi

Indikator/Jaya

Si Bungsu 
Telah Tiba

Upgrade Sistemnya, Kawal Prosesnya
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LAPORAN UTAMA

Pengenalan Kehidupan Kampus 
 Mahasiswa Baru Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Brawijaya 

 (PKKMABA FEB UB) adalah kegiatan 
yang diselenggarakan menjelang kedatang
an maba. PKKMABA kali ini mengusung 
nama Incredible dengan tema besar The 
Incredible Yellow Generation That  United 
In  Diversity. Tujuannya, mengenalkan ke
hidupan kampus di lingkup fakultas dan 
menanamkan nilainilai yang dibawa pani
tia, yaitu  Intelektualitas,  Nasionalisme, 
Kreativitas, Religiusitas, Kepekaan, dan 
Solidaritas. Incredible dimulai pada 31 
Agustus sampai 1 September 2016 di 
lingkungan FEB UB. Rangkaian kegiatan di 
Incredible merupakan gabungan dari rang
kaian PKKMABA tahun 2014 dan 2015. 
Selain kegiatan di hariH, akan ada rang
kaian lainnya seperti Incredible Sharing, Get 
Ready to PKM, Incredible Creativepreneur 
Week (ICW), Incredible untuk Indonesia, 
dan terakhir Incredible Night.

Menurut situs simlitabmas.dikti.go.id,  
Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) 
adalah bentuk upaya yang dilakukan 
 Direktorat Penelitian dan Pengabdian ke
pada Ma syarakat (DITLITABMAS) dan 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
 (Ditjen Dikti) untuk meningkatkan mutu 
mahasiswa. Dalam PKKMABA tahun ini, 
PKM menjadi rangkaian yang difokuskan 
dan dibawa langsung oleh pihak dekanat 
sebagai rangkaian wajib, mengingat UB 
sudah menjuarai Pekan  Il miah Mahasiswa 
Nasio nal (PIMNAS) sebanyak lima kali.                                                                                                              
Muhammad Yusuf, selaku ketua Lingkar 
Studi Mahasiswa Ekonomi (LSME) men
jelaskan bahwa PKM dapat  memberikan 

gambaran umum mengenai solusi ma
salah masyarakat bahkan lingkup dun
ia. Sementara, tujuan bagi mahasiswa 
sendiri untuk mengajarkan Tri Dharma 
Perguruan Tinggi. “Tujuannya untuk me
ngajarkan mahasiswa bagaimana penu
lisan ilmiah dan berkaitan dengan ke
giatan yang digerakkan oleh Dikti,” ujar                                                                                         
Dr. Fatchur Rohman, SE., M.si. selaku 
Wakil Dekan III FEB UB. Tahun ini pi
hak dekanat menargetkan semua kelom
pok PKM maba yang telah dibentuk, dapat 
mengumpulkan hasil karyanya.

PKM sebenarnya sudah diwajibkan oleh 
pihak dekanat sejak tahun 2015 dan men
jadi syarat kelulusan PKKMABA. Kondisi 
tahun lalu kuantitas dari PKM mencapai 
target namun dari segi kualitas masih ka
lah dengan fakultas lain. Hal itu dikare
nakan maba hanya fokus membuat PKM 
sebagai syarat kelulusan. “Kualitas dari 
PKM FEB kalah jika dibandingkan fakultas 
lain kayak FTP, Teknik, apalagi Kedokter
an. Padahal kita dari fakultas sosial harus
nya lebih unggul di PKMK dan PKMM,” 
ungkap Yusuf. Senada dengan Yusuf,                                                           
Prof. Candra Fajri Ananda SE., M.Sc., Ph.D. 
sebagai Dekan FEB UB mengungkapkan, 

Perbarui Sistem, Dongkrak Kualitas PKM

Indikator/Adhim
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“Ideide dan inovasinya masih standar. Be
lum ada yang inovatif dan perlu pendam
pingan lebih awal dari dosen supaya me
rangsang mereka berpikir lebih kreatif.”

Kurangnya kualitas PKM tahun lalu 
disebabkan oleh beberapa pihak, yaitu dari 
pendamping, dosen pembimbing, dan maha
siswa itu sendiri. Ditambah LSME memang 
belum mempunyai peran sebagai kontrolir 
sehingga perannya hanya sebatas melayani 
maba yang ingin konsultasi langsung. Pe ran 
pendamping dalam pengontrolan juga masih 
kurang gencar. Hal ini dikarenakan bebera
pa pendamping hilang setelah kegiatan PK
KMABA selesai, sehingga hanya ada satu 
pendamping pada beberapa perisai. “Pen
damping banyak yang hilang karena rata 
rata sibuk organisasi sehingga controlling 
kurang,” ujar Eko Cahyono selaku Staf 
Pendamping tahun 2015. 

Selain itu, minimnya wawasan pen
damping tentang PKM juga turut andil 
menyebabkan tidak berjalan optimal.                          
Andi Ega Wijaya berpendapat, “Pendam
pingnya belum paham PKM, sebelum
nya sudah ada upgrading tetapi dalam pe
nerapannya masih kurang.” Menurut pria 
yang menjabat sebagai Koordinator Divisi 
 (Kodiv) Pendamping tahun 2015 ini, pihak 
panitia khususnya pendamping dan dosen 
pembimbing (dospem) belum siap karena 
sistem pengerjaannya masih baru, di mana 
PKM kali ini diwajibkan. 

Ketidakjelasan alur koordinasi dan mi
nimnya pemahaman terkait PKM menye
babkan bentroknya peran pendamping dan 
dospem. Di mana sistematika penulisan 
yang seharusnya menjadi peran pendam
ping justru diambil alih oleh dospem yang 
akhirnya menimbulkan perbedaan persep
si. “Tugas dosen pembimbing menjadi 

 overlapping, semula hanya membantu ma
hasiswa di penggalian ide kini ikut mem
bantu di sistematika penulisan yang seharus
nya menjadi tugas pendamping,” ujar Ega.              
Radityo Handrito Putro, SE., MM. selaku 
Staf Ahli Wakil Dekan III juga menjelaskan 
bahwa beberapa dospem adalah penggemar 
karya tulis sehingga ketika dia mengetahui 
ada yang salah di sistematikanya pasti di
ingatkan. Meskipun dalam koordinasi se
harusnya dospem hanya sebatas penggalian 
ide saja.

Selain dari panitia selaku penyelengga
ra, pihak mahasiswa juga ikut berkontribusi 
terhadap kurangnya mutu PKM pada tahun 
lalu. Deadline yang lama dan pola pikir ma
hasiswa masih seperti siswa membuat me
reka menundanunda pengerjaan. “Kalau 
gak salah PKM deadlinenya selama satu 
bulan tapi di tiga minggu awal mahasiswa 
masih santai dalam proses penggarapann
ya,” papar Ega. Hal itu diperparah dengan 
sikap mahasiswa yang menuntut untuk 
melakukan penilaian dengan cepat padahal 
dospem juga memiliki kesibukan. “Di ming
gu akhir, maba ngebut minta cepatcepat ke
temu atau sekedar minta tanda tangan saja,” 
tambah Ega. Ia juga menyebutkan bahwa 
banyak maba yang belum punya ide namun 
sudah berkonsultasi ke dospemnya. Padahal 
seharusnya maba mempunyai ide terlebih 
dahulu baru bisa dikonsultasikan.

Ditambah pihak LSME belum bisa 
berkontribusi secara aktif dikarenakan me
mang tidak dilibatkan dalam pengontrolan 
PKM. “Kita gak sampai controlling, tapi 
memang ditengah jalan kita juga meneri
ma coaching clinic dari temanteman yang 
menggarap PKM,” ujar Yusuf. Namun kare
na progres PKM yang kerap kali molor dari 
deadline, akhirnya LSME turut andil dalam 

LAPORAN UTAMA
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nanti hasil karya yang dibuat maba, dipre
sentasikan lalu dikritisi oleh orang lain se
lain dospemnya,” ujar Radityo.

Seakan tak mau kalah dengan yang 
lain, di PKKMABA kali ini LSME juga 
mempersiapkan pelbagai upaya agar ha
sil PKM memuaskan. Salah satunya de
ngan mengupdate dan mensosialisasikan 

sistema tika penulisan PKM agar maba 
tidak menemui kesulitan. Tidak 
hanya sebatas itu, LSME juga 

mengirimkan delegasi
nya sebanyak 15 orang 
untuk menjadi kontrolir, 

di mana setiap satu orang 
menghandle dua Batara. 
Yusuf menegaskan bahwa 

fungsi LSME mengontrol 
mulai dari awal penggarapan, 
sebagai  reviewer, dan juga 

sebagai konsultan ide asalkan 
tidak bertentangan dengan dospem. “Hara
pannya ketika kita mengenalkan kontrolir 
dari awal, maba gak kebingungan kalau 
mau ke LSME untuk konsultasi,” papar 
 Fathurrahman Utomo, Kodiv Acara. 

Seluruh inovasi yang telah dilakukan 
baik dari dekanat, panitia, dan LSME me
nimbulkan beberapa harapan. Candra ber
harap agar PKM ini harus lebih baik lagi 
mengingat FEB pernah mendapat emas. 
Lain halnya dengan Fathur, “Harapannya 
dari dekanat, LSME, dan pendamping su
dah siap, sehingga PKM bisa tepat waktu 
dan tidak ada rangkaian acara yang dibatal
kan, seperti inagurasi tahun lalu.” Terakhir, 
Yusuf juga memanjatkan harapannya agar  
ditemukan ideide terbaru yang luar biasa 
sehingga tidak hanya maju ke PKM maba 
saja, tapi juga bisa maju ke PKM Dikti.

proses pengontrolan. “Di sesi akhir kita 
sempat mengontrol PKM karena evaluasi 
dari dekanat,” tambah Yusuf. 

Belajar dari evaluasi sebelumnya, kini 
hadirlah inovasi dari pelbagai pihak guna 
menggenjot kualitas PKM. Salah satu ino
vasi yang ditawarkan pendamping adalah 
pe ngontrolan yang lebih digiatkan lagi. 
 “Controll ing sedang diusahakan supaya 
enggak cuma seminggu sekali dan 
harus ada progres,” 
ujar Eko yang se
karang menjabat 
sebagai Kodiv Pendam
ping 2016. Selain itu guna 
meningkatkan pemahaman 
pendam ping terkait PKM, 
 upgrading untuk panitia 
lebih diintensifkan, di mana divi
si pendamping dan acara tidak seba
tas tahu tentang apa itu PKM. “Nah 
lewat upgrading kita jelaskan PKM 
secara umum gak hanya teknis, lalu 
perbedaannya, dan segala macam terkait 
PKM. Kemudian kita ada sharing hearing 
untuk menstimulus tingkat daya minatnya 
di PKM jangan sampai ha nya sekadar tahu,” 
jelas Yusuf. 

Fatchur menjelaskan bahwa pihak 
dekanat akan mengupayakan membuat fo
rum yang mempertemukan antara dospem 
dengan mahasiswa yang dibimbingnya. Tu
juannya agar dospem dan mahasiswa yang 
dibimbingnya saling mengenal. Tidak sam
pai di situ saja, Candra mengatakan bahwa 
pihak dekanat akan mengadakan peer re-
view untuk menunjang hasil PKM yang 
digarap oleh maba. Konsep peer  review ini 
diadopsi dari Fakultas Teknologi  Pertanian. 
Nantinya kelompok terbaik akan memapar
kan PKMnya di depan para dospem. “Jadi 

LAPORAN UTAMA

Aris Sulistiono

Indikator/Ariana
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Dia  menambahkan, untuk interior kafe 
banyak terbantu dari bangunan yang me
mang sudah jadul. Tempat yang tidak 
terlalu besar, bahkan cenderung sempit 
seolah olah sirna berkat konsep yang 
diusung Legipait. Selain konsep keke
luargaan dan interior antik yang menjadi 
keunikan kafe ini, juga ada hiburan berupa 
event musik bernama Blues Monday yang 
rutin diadakan pada hari Senin. Event ini 
mempersilakan para musisi dari berbagai 
genre untuk menampilkan keahlian ber
musiknya.

Meski jumlah kafe dari tahun ke tahun 
bertumbuh dengan pesat, namun Legipait 
masih mampu bersaing. Bahkan Legipait 
mendapatkan predikat salah satu 10 kafe 
terbaik di Malang dari jejaring sosial 
berbasis lokasi, Foursquare. Jika kalian 
menginginkan tempat menongkrong yang 
hangat, nyaman, dengan harga yang ter
jangkau, cobalah Legipait!

 
 

UKLAM-UKLAM
Menghidupkan Malam di Legipait

Hanif Amaral J.

Indikator/Hanif

Malang merupakan kota yang 
terkenal akan hawa sejuk dan 
pemandangan yang indah. Se

lain itu, Malang juga dikenal sebagai Kota 
Pendidikan karena memiliki banyak per
guruan tinggi. Dampaknya banyak ma
hasiswa baru datang tiap tahunnya untuk 
melanjutkan pendidikan di Kota Malang. 
Pertumbuhan jumlah mahasiswa tentu 
akan menimbulkan peningkatan terhadap 
kebutuhan konsumsi. Kondisi ini disam
but baik oleh para pengusaha untuk mem
buat bisnis kuliner terutama kafe, me ng
ingat tingginya minat mahasiswa untuk 
berkumpul atau menongkrong.

Dari sekian banyak kafe, terdapat 
salah satu yang cukup terkenal yaitu Kafe 
Legipait. Kafe yang berlokasi di Jalan 
 Patimura nomor 24 ini didirikan pada ta
hun 2011 oleh sang owner, Nova Ruth. 
Legipait buka pada jam 11 siang hingga 12 
malam dan me nyajikan berbagai makanan 
serta mi numan dengan menu andalan se
perti green tea latte, hot  chocolate, dan 
 cinnamon latte. Harga yang dipatok pun 
tidak terlalu mahal. “Harga di Legipait 
relatif terjangkau, sebanding dengan kua
litas rasanya,” ungkap Bara Satria Ananto, 
pengunjung Legipait.

Ketika menginjakkan kaki di kafe 
ini, nuansa antik sangat kental terasa 
seolah olah sedang berada di masa lalu. 
Belum lagi, konsep kekeluargaan juga 
menambah keunikan dari kafe ini sendiri. 
“Kita pakai konsep kekeluargaan karena 
 ingin pelanggan satu sama lain dengan 
pegawai Legipait itu tidak ada batasan, 
sa ling berinteraksi, dan intim,” ujar 
Kapten Dapur, Faris Ahmad Affandi.                                                                               
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O P I N I

Pendidikan merupakan hal yang 
dibutuhkan oleh setiap insan. Baik 
anakanak, remaja, bahkan orang 

tua sekali pun memerlukannya. Melalui 
pendidikan, wawasan, pengetahuan, dan 
informasi dapat bertambah. Selain itu, 
karakter seseorang pun dapat terbentuk 
lewat pendidikan. Melihat banyaknya hal 
positif yang didapat, sudah sewajarnya 
pendidikan dimulai sejak dini, yakni dari 
taman kanakkanak hingga pendidikan 
tinggi. Pendidikan tinggi sebagai salah 
satu ladang ilmu dapat menjadi bekal 
bagi mahasiswa sebelum terjun ke  dunia 
 kerja. Sehingga, kualitas dan mutunya 
patut diperhatikan. Lalu, apa sebenarnya 
 pendidikan tinggi itu?

Menurut Peraturan Menteri Riset, 
 Teknologi, dan Pendidikan  Tinggi 
 Republik Indonesia Tahun 2015, 
 pendidikan tinggi adalah sebuah  jenjang 
pendidikan setelah pendidikan  menengah 
yang mencakup  program 

diploma,  sarjana,  magister, doktor, dan 
 profesi serta  spesialis yang diselenggara
kan oleh  perguruan  tinggi berdasarkan ke
budayaan bangsa  Indonesia. Dari penger
tian di atas dapat dikatakan bahwa jenjang 
 pendidikan  tinggi dapat ditempuh melalui 
 universitas atau akademi.

Demi terciptanya pendidikan  tinggi 
yang dicitacitakan,  Kementerian Riset 
Teknologi dan Pendidikan  Tinggi 
 (Kemenristekdikti) menetapkan  indikator 
peringkat perguruan tinggi. Kriteria 
 pertama adalah Sumber Daya  Manusia 
(SDM),  seperti dosen dan mahasiswa. 
 Keduanya merupakan sosok penting 
dalam  mewujudkan tujuan pendidikan 
 nasional.  Indikator tersebut dikatakan 

baik jika perbandingan jumlah 
dosen yang  mengajar de

ngan  mahasiswa sebesar 
1:40. Tak hanya SDM, 
 kualitas manajemen turut 
dijadi kan  parameter dalam 
menentukan  pendidikan 
tinggi yang  bermutu, ter
utama pada sisi akade
mik. Kualitas manajemen 
ini dilihat dari akreditasi 
tiap jurusan yang diberi

kan oleh Badan Akreditasi 
 Nasional  Perguruan  Tinggi.

Selain kualitas manaje
men,  kegiatan mahasiswa juga 

Pendidikan Tinggi Indonesia: 
Masalah, Tantangan, dan Harapan 

“Dahulu, semua indah dan bergelora. Rasa bangga pun menyeruak 
ke udara. Sayangnya, semua perlahan sirna. 

Permasalahan datang meninggalkan luka. Lantas, apa
 yang bisa kita perbuat untuk kembali berjaya?”

Oleh: Annida Zahra A.*

In
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Indikator/Nida

Pendidikan
Tinggi

KTI

PENELI-

TIAN

JURNAL

PKM
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termasuk tolok ukur penilaian. Penca
paian prestasi oleh  mahasiswa pada Pekan 
Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS), 
Lomba Karya  Tulis Ilmiah Nasional (LK
TIN), maupun  lombalomba nasional dan 
 internasional menjadi bahan penilaian 
 Kemenristekdikti. Standar terakhir ialah 
penelitian dan publikasi ilmiah. Penilaian 
dari poin ini terlihat dari dokumen dan 
artikel ilmiah yang tercatat dalam Indeks 
Literatur Ilmiah (www.scopus.com).

Dengan berpijak pada keempat  kriteria 
di atas, pendidikan tinggi yang diimpikan 
dapat terwujud.  Kenyataannya, masih ter
dapat cela yang melekat pada pendidikan 
di Indonesia. Pertama, tenaga pendidik 
yang dimiliki masih terbilang rendah. 
 Studi yang dilakukan oleh  Quality Star 
(QS) University Rankings: Asia 2015 
menunjukkan hanya 4 dari 150  universitas 
di Indonesia yang memiliki dosen ber
kualitas.

Tak hanya datang dari dosen,  kurangnya 
kepekaan mahasiswa  terhadap dunia pen
didikan masih  menjadi  masalah yang tak 
terelakkan.  Kegiatan  mahasiswa  seperti 
Program  Kreativitas Mahasiswa (PKM), 
Karya Tulis  Ilmiah (KTI),  maupun  lomba 
 dalam lingkup  nasional atau  internasional 
 kurang digiatkan oleh  mahasiswa. Tak 
 sampai di situ,  rendahnya minat maha
siswa untuk  mengenyam pendidikan di 
dalam negeri turut menjadi  problematik. 
 Malaysia,  Singapura,  Jepang, dan negara 
lainnya menjadi pilihan mahasiswa  dalam 
 melanjutkan  pendidikan.

Melihat potret pendidikan saat 
ini, sejumlah oknum dapat ikut andil 
 dalam meningkatkan kualitas edukasi di 
 Indonesia, salah satunya ialah perguruan 
tinggi. Dengan melakukan  pendampingan 

pada pembuatan PKM maupun KTI, dosen 
atau pun unit kegiatan mahasiswa yang 
berbasis tulismenulis dapat  membimbing 
mahasiswa yang mempunyai keinginan 
untuk membuat karya ilmiah. Selain itu, 
pengenalan PKM dan KTI sejak dini 
melalui Orientasi Studi dan Pengenalan 
Kampus (OSPEK) dapat menumbuhkan 
minat dan kepekaan mahasiswa.

Lain halnya dengan perguruan  tinggi, 
mahasiswa dapat menentukan  gayanya 
sendiri dalam meningkatkan mutu 
 pendidikan di Indonesia. Open minded 
menjadi salah satu cara alternatif yang 
dapat dilakukan. Dengan berpikiran 
 terbuka, mahasiswa dapat belajar hal
hal baru dari dunia luar. Pendapat, ide, 
 argumen, maupun gagasan dapat  menjadi 
aspirasi mahasiswa dalam berkarya. 
 Selain itu, berpikir out of the box juga 
dapat memudahkan mahasiswa agar lebih 
kreatif dan inovatif. Dengan keluar dari 
‘kotak’ tersebut, pandangan, pemikiran, 
dan pengetahuan yang tidak  terbayangkan 
akan menghampiri  mahasiswa. 

Menciptakan pendidikan tinggi yang 
didamba bukanlah hal yang mustahil. 
Karenanya, diperlukan sinergi antara pe
merintah, perguruan tinggi, dan maha
siswa untuk mewujudkannya. Jutaan cara 
telah berada di depan mata, masihkah kita 
ragu untuk mengubah dunia?

O P I N I

*Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi 2015
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Buku merupakan gerbang ilmu pengetahuan, 
tetapi masih tidak mau membaca?

Iklan Layanan Masyarakat ini dipersembahkan oleh LPM Indikator
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Favan Abu R.

Indikator/Favan

Hari Terakhir, 300 Maba Terlambat Hadir

Pengenalan Kehidupan Kampus 
 Mahasiswa Baru Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas  Brawijaya 

(PKKMABA FEB UB) merupakan 
agenda tahunan yang wajib diikuti oleh 
seluruh maba angkatan 2016. Acara yang 
bertajuk Incredible ini bertujuan untuk 
pengenalan kondisi perkuliahan secara 
langsung di dalam maupun di luar ruang 
kelas. Kegiatan yang berlangsung  pada 
tanggal 31 Agustus dan 1 September 
2016 ini diikuti oleh 930 maba. 

Kegiatan pertama maba di hari Kamis, 
1 September 2016 adalah apel pagi pada 
pukul 06.00 WIB. Tetapi sebelumnya 
maba diharuskan untuk berkumpul ter
lebih dahulu sebelum pukul 05.30 WIB. 
Sayangnya, masalah mulai muncul saat 
maba datang tidak tepat waktu se perti 
yang dijadwalkan oleh panitia. Seba
nyak 325 maba memasuki area lapangan 
 Gedung D melebihi pukul 05.30 WIB. 
Bahkan ada juga maba yang baru datang 
pada saat apel pagi telah dimulai. Sedang
kan pihak panitia telah menghimbau bah
wa portal pintu masuk ditutup tepat pada 
pukul 05.30 WIB.

Banyak alasan yang menyebabkan 
maba tiba tidak tepat pada waktunya. 
Salah satunya adalah karena mereka sa
ling menunggu antara satu dengan lain
nya. Padahal dalam peraturan tidak di
haruskan untuk menunggu lengkap satu 
Batara untuk masuk.  Berbagai alasan lain 
dari faktor eksternal pun juga ada. Sep
erti  yang dikatakan salah seorang maba 
bernama Haleyq M. Irshad. Maba yang 
berasal dari Malang ini menuturkan bah
wa ia terlambat karena masih belum bisa 
membagi waktu. “Saya sibuk kerja sambi
lan dan juga membantu urusan pekerjaan 
orang tua,” ujar maba kelahiran tahun 
1998 ini.

Muhammad Auzan, Wakil 
 Koordinator Divisi Disiplin dan Etika 
Mahasiswa (Dikma) menyatakan bahwa 
keterlambatan maba pada PKKMABA 
ini lebih banyak dari segi kuantitas diban
dingkan tahun sebelumnya. Selanjutnya 
akan ada akumulasi pelanggaran yang 
diterima jika maba melanggar peratur
an. “Saat maba terlambat kurang dari 30 
menit, dia akan mendapat pelanggaran 
ringan. Kalau lebih dari 30 menit terma
suk pelanggaran berat,” ujar Auzan.

Melihat kejadian ini, banyak tim
bul harapan dari berbagai pihak. Haleyq 
berharap agar dia bisa lebih mengatur 
waktunya. Sedangkan dari panitia Auzan 
berharap agar maba bisa lebih meng
hargai waktu dan juga temantemannya 
yang telah datang terlebih dahulu. “Le bih 
menghargai waktu aja, kasihan teman
teman yang sudah datang duluan. Jangan 
menganggap sesuatu remeh, banyak yang 
menggangap remeh sehingga banyak yang 
telat gini,” pungkasnya.
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Junjung Tinggi Orisinalitas Demi 
Tulisan Berkualitas

Seorang mahasiswa dalam men
jalani pendidikannya mempunyai 
tugas sesuai dengan Tri  Dharma 

Perguruan Tinggi yang terdiri dari 
pendidikan dan pengajaran, pe
nelitian dan pengembangan, 
serta pengabdian masyarakat. 
Tiga hal tersebut lekat kaitan
nya dengan penulisan. Hasil 
pemikiran seseorang penting 
untuk ditulis karena manusia 
bisa melupakannya seiring 
dengan berjalannya waktu, 
bahkan pikiran tersebut bisa 
hilang. Namun, jika hal itu 
dituangkan dalam tulisan 
akan bertahan lama ketika 
diarsipkan dengan baik. 
Tentunya, tulisan yang 
baik selalu mengedepan
kan orisinalitas yaitu hasil 
pemikiran sendiri dengan 
suatu literatur sebagai acuan. 
Penulisan dengan orisinalitas 
tersebut dapat diaplikasikan maha
siswa pada tugas kuliah, karya ilmiah, 
hingga tugas akhir yang berupa skripsi.

Kenyataannya, saat ini minat maha
siswa untuk menulis dengan orisinalitas 
sedang menurun. Ini dapat dilihat dari 
banyaknya mahasiswa yang mengerjakan 
tugas kuliah atau membuat makalah de
ngan menyalin jawaban dari teman atau 

internet. Minat menulis yang menurun ini 
juga terlihat dari jumlah publikasi karya 
ilmiah di Indonesia. Data dari                                    
www.scopus.com tahun 2016 menunjuk
kan bahwa jumlah karya ilmiah di Indo

nesia yang dipublikasikan 
secara internasional ha
nya 32.355 karya. Jika 
melihat jumlah pen
duduk di Indonesia, 
yang totalnya mencapai 
250 juta jiwa dengan 
mayoritas umur 20 hing
ga 30 tahun. Maka, sebe
narnya Indonesia pun 
mampu memublikasikan 
karya ilmiah dalam jum
lah yang lebih banyak.

Keadaan ini disebab
kan oleh menurunnya 
minat baca mahasiswa. 
Hal ini menyebab
kan informasi yang 
diperoleh mahasiwa 
pun otomatis akan 

berkurang. Mahasiswa 
juga akan mengalami kesulitan untuk 
memahami suatu pemasalahan yang ada 
karena jarang membaca. Di samping 
itu, kemalasan mahasiswa pun menja
di penyebab menurunnya minat menulis 
dengan orisinalitas. Sedikit banyak, hal 
tersebut dipengaruhi oleh kemajuan ilmu 

Indikator/Imanirrahma

Oleh: Imanirrahma Salsabil*
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pengetahuan dan teknologi (iptek). Hal 
ini memang memudahkan mahasiswa un
tuk mendapat berbagai informasi, namun 
kemajuan iptek ini kurang dimanfaatkan. 
Mahasiswa cenderung puas dengan infor
masi dari sumber yang belum tentu akurat 
karena malas mencari literatur yang dapat 
menunjang tulisannya.

Ketika minat menulis mahasiswa ini 
turun, dampaknya juga akan terasa di 
masyarakat. Salah satunya, apabila karya 
ilmiah yang dihasilkan sedikit maka in
formasi yang didapat akan berkurang. 
Pe ngetahuan pun sulit diper
oleh, akibatnya 
ma syarakat ter
hambat men
cari solusi 
atas perma
salahan yang 
ada. Jika terus 
terjadi, lamakelamaan 
daya pikir mereka pun sulit 
berkembang sehingga standar 
hidupnya menurun.

Idealnya, mahasiswa seharus
nya menjunjung tinggi orisinalitas 
dalam tulisannya karena kesadaran dari 
dirinya sendiri, bukan karena tuntutan 
atau paksaan. Pada hakikatnya, banyak 
manfaat yang bisa didapat ketika hal terse
but dijunjung tinggi, salah satunya adalah 
pola pikir penulis makin berkembang. 
Seseorang yang menulis dengan orisina
litas pasti membaca dari berbagai sumber 
sebelum memulai tulisannya. Sehingga, 
proses dari membaca dan menuliskan 
kembali secara otomatis akan mengem
bangkan pola pikirnya. Di sisi lain, tulisan 
yang mengedepankan orisinalitas akan 
membawa dampak lebih kepada orang 

lain. Saat membaca hasil tulisan tersebut, 
maka informasi dan wawasan yang dipe r
oleh akan lebih berkualitas.

Membentuk kesadaran mahasiswa 
untuk menulis dengan orisinalitas dapat 
dilakukan dari hal sederhana, seperti 
memulainya dengan membaca litera
tur yang berkaitan dengan perkuliahan. 

Ketika sudah biasa melakukannya, 
mahasiswa dapat menulis lebih 
mudah. Selanjutnya, mempunyai 

kemauan dan mempraktikkannya 
juga merupakan pembentuk ke

sadaran tersebut. Kebanyakan orang 
memiliki kemauan untuk menulis, 

namun hanya berhenti sampai di sana 
tanpa dilanjutkan, sehingga hanya 

ada segelintir 
tulisan yang 
m e n j u n j u n g 
tinggi orisina
litas. Selain 

itu, saat mulai 
merasa jenuh, meng

ingat kembali manfaat yang 
didapat pun mampu menumbuh

kan semangat untuk kembali menulis. 
Hal itu dapat menjadi motivasi tersendiri 
karena manfaat yang didapat tidak ha
nya untuk diri sendiri, namun juga untuk 
orang lain. Di samping tiga hal tersebut, 
ada satu yang tak kalah penting yakni 
konsistensi untuk terus menulis. Ketika 
mahasiswa tetap konsisten untuk menulis 
dengan orisinalitas, hal itu akan menjadi 
suatu kebiasaan baik. Maka, mari mulai 
tumbuhkan kesadaran menulismu dari 
 sekarang!

*Mahasiswa Jurusan Manajemen 2015

Indikator/Adhim
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Bakti Sang Pengabdi untuk Edukasi

Nama  : M. Guntur Purwadi
TTL  : Malang, 29 Juni 1994
Moto : Bukan meminta lebih 
   namun memberi lebih

Siang hari nan sejuk di Kecamatan 
Blimbing, barisan bunga berjajar 
indah dipadukan dengan gerbang 

bambu berpola menyilang. Dari balik ger
bang itu muncul seseorang berper
awakan sedang, bernama lengkap 
Muhammad Guntur Purwadi. 
Dia adalah narasumber yang akan 
menjadi tokoh utama di rubrik 
sosok buletin  Indimolor edisi Pe
ngenalan Kehidupan Kampus Ma
hasiswa Baru. Pria asli Malang 
ini berkuliah di  Universitas 
 Brawijaya Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis 
Jurusan  Manajemen 
 angkatan 2012.

Sudah empat tahun 
sejak pertama kali le
laki yang kerap di sapa 
Guntur ini menjadi ma
hasiswa. Pria yang saat ini 
sibuk menggarap skripsi du
lunya pernah menjadi staf 
Sumber Daya Manusia 
di  Himpunan Mahasiswa 
Jurusan Manajemen. 
Namun akhirnya dia ke
luar, karena mengurus 
 ka fenya yang beroperasi di  La boratorium 
 Kewirausahaan (Lab. KWU). Kafe terse
but bertahan lama sampai harus ditutup 
karena akan renovasi. “Aku bertahan tiga 
tahun di situ, sampai akhirnya yang me
nutup itu universitas karena  renovasi,” 
ujar Guntur. Kegiatan kegiatan yang 
dilakukan Guntur memang banyak  namun 
dengan kesibukannya, ia masih bisa 
mendapatkan indeks  prestasi sebesar 3,4. 

Sejak ditutupnya Lab. KWU, Guntur 
sempat putus asa karena masih banyak
nya utang yang harus ia lunasi. Akhirnya 

ia mulai memproduksi minuman dan 
es loli beraneka rasa di rumahnya, 

lalu dititipkan di warung sekitar. 
Namun memiliki usaha untuk 
melunasi utang utangnya tidak 
membuat rasa gundah di hatinya 
hilang. Berbekal prinsip “Bukan 
meminta lebih, namun mem

beri lebih” dan rasa miris, 
karena masih ada yang 

buta huruf di sekitar ru
mahnya menjadi alasan 
Guntur dan saudara 
saudaranya untuk 
berge rak.  Akhirnya 
me reka mendirikan  
yayasan pendidikan 

yang berkegiatan di 
 rumahnya.

Oktober 2015, Yayasan 
yang bernama Asah
Asih Asuh berdiri. 
Guntur selaku ketua 
yayasan tersebut juga 
menjelaskan ada tiga 
kegiatan di sana, ngaji 

bareng, sinau bareng, dan nonton bareng. 
Pada awal beroperasi hanya terdapat tiga 
anggota, namun kini sudah bertambah 
menjadi lima. Jumlah tersebut bisa le bih 
banyak jika ada relawan yang datang. 
“Kalau volunter, temannya adikku ba
nyak,” ucap pria yang hobi menggambar 
ini. 

Keberadaan yayasan menarik banyak 
anak, dari yang memang tidak bersekolah 

Indikator/Deni
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dan juga yang sedang bersekolah, mulai 
dari usia empat tahun hingga yang duduk 
di bangku SMA. Tak hanya anakanak 
saja yang tertarik, bahkan pihak kelura han 
juga sempat mendatangi rumah Guntur 
untuk memberikan bantuan. Namun, ia 
menolak dengan halus karena merasa tak 
ada yang perlu dibantu, akan tetapi akhir
nya pihak kelurahan mengajak  yayasan  
AsahAsihAsuh untuk menjadi anak 
Perpustakaan Blimbing. Hal itu menjadi 
syarat untuk Perpustakaan Blimbing agar 
bisa maju ke perlombaan perpustakaan 
nasional.

Setelah didaftarkan, yayasan terse
but banyak mendapat kunjungan. Ketua 
 Perpustakaan Kota Malang, perpustakaan 
nasio nal, juga Ketua Forum Taman Baca 
(FTB) sempat singgah. Dari kunjungan 
itu,  Guntur akhirnya bergabung menjadi 
anggota FTB pada tanggal 9 Mei 2016. 
Salah satu kegiatan yang sering dilaku
kan ialah bedah buku. Terkadang  FTB 
juga membagi bagikan buku kepada 
perpustakaan perpustakaan yang keku
rangan buku.

Kembali tentang yayasan, pada 
awalnya terdapat sekitar empat puluh 
anak di yayasan AsahAsihAsuh. Akan 
tetapi, jumlah tersebut semakin sedikit 
 dika renakan  harapan orang tua yang ter
lalu tinggi tanpa dukungan moril membuat 
anak tak bisa mendapat nilai yang maksi
mal. Guntur bingung dengan pemikiran 
orang tua yang ingin anaknya menjadi 
nomor satu. “Anak ditinggal kerja, begitu 
pulang langsung tidur. Ketemu anaknya 
malah dimarahin karena tak jadi nomor 
satu,” tutur pria kelahiran Juni ini. 

Kini hanya tersisa sekitar dua belas 
anak yang sering datang untuk belajar. 

Miris melihat jumlah penurunan yang 
begitu banyak, namun Guntur memiliki 
beberapa cara untuk menanggulanginya. 
Orang tua melaporkan apa yang sudah 
dilakukan anakanak mereka di rumah 
menjadi salah satu cara Guntur untuk 
lebih mengenal muridmuridnya. Bahkan 
pria berambut ikal itu pernah mengun
dang psikolog  untuk memberitahukan 
cara mendidik anak kepada orang tua mu
ridnya. 

Sebagai seorang ketua yayasan, dia 
berharap agar anakanak didiknya lebih 
giat untuk menggali ilmu supaya berguna 
bagi Indonesia. Ia juga memberikan saran 
bagi pendidikan Indonesia, “Untuk guru 
jangan mudah marah dan murid ja ngan 
terlalu lemah,” ujarnya sambil  tertawa. 

Indikator/Deni

Deni Ganda W.
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Taklukkan Dosen dengan Beradaptasi

Dunia perkuliahan diawali dengan kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus 
(PKK) yang bertujuan memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru me
ngenai lingkungan perguruan tinggi, khususnya sistem  pembelajaran dan ke

mahasiswaan. Mahasiswa nantinya akan berhadapan dengan berbagai sifat dosen dalam 
dunia perkuliahan. Ada  dosen yang membebaskan mahasiswanya untuk belajar sendiri, 
memberi banyak tugas, atau menuntut aktif dalam kelas. Beragamnya karakter dosen 
memerlukan mahasiswa untuk beradaptasi agar kegiatan perkuliahannya lancar. Menye
suaikan diri dengan dosen dapat membantu mahasiswa mencapai Indeks  Prestasi (IP) 
yang diinginkan dan mengembangkan diri. Ada beberapa tahap untuk menyesuaikan 
diri dengan dosen, yaitu pemetaan, positioning, dan terakhir bargaining.

1. Pemetaan, adalah pengklasifikasian berbagai macam dosen dengan melakukan ob
servasi. Melihat banyaknya tipe dosen yang ada, perlu untuk menyederhanakannya 
menjadi dua tipe, yaitu aktif dan pasif. Pertama adalah dosen yang aktif, biasanya dosen 
ini menuntut mahasiswa untuk berpartisipasi dalam kegiatan belajar mengajar. Dosen 
yang aktif seringkali membuka sesi diskusi dan memberikan tugas presentasi. Kedua 
adalah dosen yang pasif, tipe ini lebih membebaskan mahasiswanya dalam kegiatan be
lajar mengajar. Tipe dosen yang pasif ini biasanya tidak menuntut mahasiswanya untuk 
aktif di kelas, tidak memberikan tugas presentasi, menerangkan mata kuliahnya sendiri, 
dan banyaknya tugas tulis. 

2. Positioning. Fase ini adalah bagaimana seorang mahasiswa berperilaku setelah 
mengklasifikasikan tipe dosen tersebut. Untuk dosen yang aktif, mahasiswa perlu an
tusias di dalam kelas. Mahasiswa harus aktif berdiskusi dan mengumpulkan data, agar 
memiliki bekal dalam perkuliahan. Lain halnya dengan tipe dosen pasif, mahasiswa ja
ngan sampai telat atau tidak mengumpulkan tugas yang telah diberikan.  Carilah banyak 
referensi untuk mengerjakan tugas dan persiapkan diri dalam meng hadapi ujian. Untuk 
kedua tipe dosen, jangan sampai ada alpa dalam presensi. Dengan melakukan adaptasi, 
maka kita dapat memenuhi ekspektasi dosen terhadap  mahasiswa nya.

3.Bargaining. Maksud dari tahap terakhir ini adalah bagaimana mahasiswa mening
katkan hubungan baiknya dengan dosen. Beberapa cara untuk meningkatkan hubungan 
baik dengan dosen adalah mahasiswa bisa mengajukan dirinya menjadi ketua kelas agar 
bisa mengenal dosen lebih dekat. Selalu menyapa di luar jam perkuliahan, tidak pernah 
telat masuk kelas, dan selalu menjaga kesopanan. Apabila semua tahap sudah dilakukan 
dengan baik, niscaya hasil akhirnya akan berbuah manis.

Genta Fikri H.
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Mendatar
3. Perwakilan mahasiswa
5. Mata uang Inggris
6. Lumpur Lapindo
10. Buah khas Malang
12. Teater FEB UB
14. Fungsi mahasiswa sebagai
      generasi penerus
16. Gunung tertinggi di Indonesia
17. Sindiran atau ejekan
18. Sungai tepanjang di Indonesia
20. Landasan negara Indonesia
21. Alat tukar yang sah
22. Gerbang utama UB
23. Lembaga Pers Mahasiswa FEB

Menurun
1. Adat istiadat
2. Pemisahan kekuasaan
4. Gedung D adalah gedung
7. Bandara di Kota Surabaya
8. John Napier penemu
9. Prodi baru Ilmu Ekonomi
10. Sumber daya dalam bentuk harta benda
11. Kebijakan dan praktik kekuatan
      dalam memperluas kontrol atas
      masyarakat lemah atau daerah
13. Nama Himpunan Mahasiswa Akuntansi
14. Ketua Pelaksana Incredible 2016
15. Bahasa Inggris arus kas
18. Sesuatu yang harus dilakukan
      dengan penuh tanggung jawab
19. Nama ospek FEB UB 2015



Menerima anggota baru dengan tekad dan 
semangat juang yang tinggi dalam 

mengungkapkan kebenaran

Pendaftaran:
Sekretariat LPM Indikator
Lt. II Gedung Aktivitas Kemahasiswaan 
FEB UB, Jl. MT.  Haryono 165 Malang 
65145 (085707271451)

Hanya Untuk yang 
Berani dan Mau 

Belajar


