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Iklan Layanan Masyarakat ini dipersembahkan oleh LPM Indikator

Kampus pabrik nilai bagus
Mahasiswanya hanya ingin cepat lulus

Pikiran kritis pun makin pupus
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T A J U K  R E N C A N A D A R E D A

LPM Indikator

Penyambutan kelu
arga baru Universi
tas Brawijaya telah 

dimulai. Kami pun turut 
ambil bagian dengan me
nerbitkan Indimolor edisi 
Pengenalan Kehidupan 
Kampus Mahasiswa Uni
versitas (PKKMU). Pada 
saat pengerjaan, jad wal 
ujian akhir dan libur 
 semester yang bertabrak
an membuat koordinasi 
sedikit bermasalah. Ke
sibukan dari narasumber 
semakin menambah per
masalahan. Belum lagi 
rasa jenuh yang semakin 
memperkeruh suasana.  

Hambatan yang terus 
mengalir tak membuat 
Indimolor edisi PKKMU 
terhambat. Perubahan 
sistem penugasan online 
menjadi pemberitaan 
utama dengan tambahan 
rubrik lain yang tak ka
lah menarik. Oleh kare
na itu, baca dan serap 
 manfaatnya!  

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, Janet, Adhim, Deni dan tim 
 pendukung. Tata Letak: Tim Kreatif Indikator. Alamat Redaksi/Pemasaran: Lt. II Gedung Aktivitas Kemahasiswaan FEB UB, Jl. MT. 
 Haryono 165, Malang 6514 (085707271451). Email: lpmindikator@gmail.com. Redaksi berhak menerima tulisan dalam bentuk apapun. 
 Naskah diketik dan dikirim dalam bentuk softcopy. Redaksi berhak menyunting tanpa mengurangi maksud dan tujuan penulisan. Tulisan dapat 
dikirim ke alamat di atas. Website: lpmindikator.feb.ub.ac.id.

Redaksi

Indikator/Jaya

Rangkaian Jelajah Almamater (RAJA)  Brawijaya 
merupakan kegiatan yang ditujukan untuk me
ngenalkan kehidupan perkuliahan kepada ma

hasiswa baru. Dalam kegiatan ini panitia menanamkan 
berbagai nilai, baik melalui rangkaian atau pun penu
gasan yang ada. Panitia memilih menggunakan sistem 
online dalam penugasan guna mengikuti kemajuan tek
nologi. 

Sayangnya, upaya yang dilakukan panitia tidak se
suai dengan realita. Di awal perilisan, website penugasan 
tidak dapat diakses karena server yang down. Setelah 
upaya yang dilakukan tak membuahkan hasil, panitia 
mengubah sistem log in website RAJA  Brawijaya dengan 
Google Form yang lebih ringan dan mudah.

Penggunaan Google Form yang dirasa menyelesaikan 
masalah ternyata malah tak sejalan dengan tujuan yang 
diusung panitia. Selain itu, berbagai masalah baru pun 
datang dengan diubahnya sistem ini. Melihat hal terse
but, berbagai pihak mengharapkan adanya perbaikan 
sistem penugasan online di masa yang akan datang.

Penugasan Online: Ekspektasi VS Realita

Jemu Memecut 
Kita
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LAPORAN UTAMA

Di Balik Penugasan Online RAJA Brawijaya 2016

Indikator/Adhim

Pengenalan Kehidupan Kam
pus Mahasiswa Universitas 
 (PKKMU)  merupakan kegiat

an tahunan untuk menyambut ma
hasiswa baru (maba) di Universitas 
Brawijaya (UB). PKKMU yang ber
nama Rangkaian Jelajah Almamater 
(RAJA) Brawijaya 2016 mengusung 
tema “Bangga Brawijaya”. Kegiatan 
ini dilaksanakan pada hari Selasa, 
30 Agustus 2016. Menurut Kepala 
Bagian Kemahasiswaan Universitas 
Brawijaya, Drs. Kadri, MM., tujuan 
diadakannya PKKMU adalah untuk 
memberi wawasan kepada maba ten
tang perbedaan sistem pendidikan 
di universitas. Bentuk impelementa
si dari tujuan tersebut disampaikan 
melalui dua cara, yaitu rangkaian aca
ra dan penugasan. Rangkaian acara 
meliput RAJA Brawijaya, Pendidikan 
Budi Pekerti dan Sekolah Kebang
saan. Sedangkan penugasan terdiri 
dari online dan offline. 

Masih seperti tahun sebelumnya, 
panitia RAJA Brawijaya tahun ini 
kembali menghadirkan sistem penu
gasan yang dikemas dalam bentuk on-
line. Penugasan  tersebut dapat diakses 
melalui situs rajabrawijaya.ub.ac.id. 
Menurut Akbaruddin selaku Ketua 
Pelaksana (Kapel) RAJA Brawijaya 
2016, adanya penugasan online ber
tujuan untuk mendukung   Brawijaya 
high technology. Selain itu, tugas 
online dirasa lebih mudah karena ja
ringan internet yang telah meluas me
mungkinkan seluruh maba bisa meng
aksesnya. “Sudah tidak zaman nya 
lagi yang manual, sekarang zamannya 
teknologi karena koneksi internet pun 
sudah  meluas,” ujarnya.

Pada tahun ini panitia memba
wa inovasi baru dalam sistem penu
gasan online, yaitu akses log in dan 
konsep soal. Akun Sistem Informasi 
 Akademik Mahasiswa (SIAM) digu
nakan untuk log in ke website RAJA 
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Brawijaya. Penggunaan SIAM di
tujukan agar saat mengakses penu
gasan lebih bersifat privasi. Semen
tara itu, bentuk tugas dibuat pilihan 
ganda karena panitia  ingin melakukan 
suatu pencerdasan dini pada maba. 
“Pilihan ganda ini  menyesuaikan de
ngan pemikiran mahasiswa. Ketika 
ia menjawab satu pertanyaan,  akan 
muncul pertanyaan lagi dan ber
turut,” ujar Zaenal Kurniawan se
laku  Koordinator Divisi Hubungan 
 Ma syarakat.

Dalam perancangan  website dan 
sistem penugasan, panitia RAJA 
Brawijaya menggandeng satu Koor
dinator Publikasi dan IT dan staf  
bagian website sejumlah dua orang. 
Akbar menuturkan, “Dari awal su
dah disiapkan rancangan soal yang 
akan dibawa. Lalu  diajukan ke 
 rektorat dan diterima,” ujarnya. 
Setelah disetujui pihak rektorat, pro
gres penggarapan penugasan online 
yang me nyisakan 30% mulai dikejar 
oleh panitia.  Sebelum digunakan oleh 
maba, sistem penugasan ini juga ha
rus diuji coba oleh panitia terkait data 
dan pilihan gandanya. Proses uji coba 
sistem ini dilakukan selama dua hari 
sampai tanggal 22 Agustus. “Kita juga 
bolak balik melakukan perubahan, 
jadi bener- bener mematangkan  penu
gasan. Kita juga uji coba  dulu sebe
lum dikasih ke maba,”  ujar Zaenal.

Panitia resmi mengumumkan 
penugasan pada tanggal 23 Agus
tus 2016 di website resmi RAJA 
 Brawijaya. Namun tak lama setelah 
launching, justru terjadi permasala
han pada sistem  yaitu server down. 

Website yang  lambat bahkan tidak 
bisa diakses langsung menuai banyak 
keluh an dari maba.  “Aku baru bisa 
buka website-nya jam 1 pagi, yang 
bisa dikerjain cuma yang pilihan gan
da sama esai saja. Aku coba sampe 
jam 3 pagi malah enggak bisa log 
in,” ung kap Astarika Laily Irsalina, 
maba Jurusan Sastra Jepang.

Ternyata penyebab server down 
adalah situs RAJA Brawijaya yang 
interaktif ini memakan 20 megabyte 
(MB) dalam sekali akses, dan hanya 
berkapasitas lebih kurang 500 pe
ngunjung. “Setelah launching penu
gasan sistemnya jadi berat. Jadi 20 
MB sekali akses tapi enggak sampai 
500 orang,” ucap Akbar. Belum lagi 
animo maba untuk segera menger
jakan tugas juga menjadi kendala, 
mengingat hari pelaksanaan PKKMU 
yang sudah dekat. “Penyebab server 
down ini karena banyak yang mem
buka website dalam waktu bersamaan, 
apalagi   masih hari pertama,” tutur 
Arif Zainudin S.H., M.Hum., selaku 
Ketua Panitia Rektor RAJA Brawi
jaya.

Kesulitan mengakses website ma
sih terjadi sampai keesokan harinya. 
Kemudian solusi dari pihak pani
tia adalah  berupa himbauan dengan 
membagi waktu dalam pengerjaan 
penugasan. Pemberitahuan dari akun 
official RAJA Brawijaya, setiap 6 clus-
ter diberi waktu satu hari untuk me
ngakses penugasan online. Sa yangnya 
hal ini tidak dihiraukan oleh maba, se
hingga website RAJA  Brawijaya tetap 
bermasalah. Melihat waktu penger
jaan yang semakin sempit, akhirnya 
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kembali tugas yang telah dikerjakan 
sebelumnya.  Hal ini dikarenakan 
adanya pengoreksian kembali meng
gunakan sistem yang baru. Selain itu 
sistem ini juga tidak memungkinkan 
untuk menggunakan SIAM sebagai 
media log innya yang mengakibatkan 
semua orang bisa mengakses website 
bahkan ikut mengerjakannya. Hal ini 
tentu saja menambah beban panitia 
untuk mengoreksi penugasan. “Ini 
memang kekurangan dari panitia, teta
pi biasanya memang kelihatan. Sejauh 
ini yang kita cek ya ada saja yang aneh 
gitu seperti esai beberapa karakter saja 
langsung diinput, biasanya itu orang 
yang iseng saja,” jelas Akbar.

Segala kendala yang terjadi di 
PKKMU menimbulkan harapan dari 
berbagai pihak. Salah satunya Kadri, 
dia berharap  panitia lebih tanggap 
memperbaiki dan menambah kapa
sitas servernya. Meskipun tak dapat 
dipungkiri fasilitas adalah salah satu 
penghambatnya. Sedangkan Akbar 
berharap penugasan ini membawa 
nilai yang memudahkan maba untuk 
lebih mengenal Brawijaya. Harapan 
lain datang dari Astarika, “Launching 
penugasan kalau bisa waktunya ja
ngan mepet biar bisa mempersiapkan 
semuanya,” tutupnya.

panitia memutuskan untuk merombak 
website RAJA Brawijaya secara ke
seluruhan. Google Form pun hadir se
bagai alternatif untuk mengatasi per
masalahan tersebut. Sistem ini jauh 
lebih ringan dari yang sebelumnya se
hingga dapat diakses lebih dari 3000 
pengunjung. “Sekali akses hanya me
makan 3,5  kilobyte, meskipun diakses 
dalam jumlah banyak enggak mudah 
down,” ujar Akbar. Meskipun dari segi 
sistem diganti menjadi Google Form,  
konten penugasan  tidak mengalami 
perubahan. “Tugasnya masih sama, 
mulai dari kualitas sampai kuantitas. 
Esai juga sama,” ungkapnya.

Di balik kemudahan Google Form, 
justru memunculkan beberapa perma
salahan baru. Pergantian sistem penu
gasan membuat maba harus mengulang  

LAPORAN UTAMA

Indikator/Deni

Dina Meiliana
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UKLAM-UKLAM

Malang merupakan kota dengan 
populasi sebanyak 888.387 jiwa 
penduduk. Banyak kegiatan 

kolektif yang dapat kita temui disini, se
perti yang dilakukan oleh Nandur  Dulur. 
Kegiatan kolektif ini sudah ada sejak 
Oktober 2014 dengan tujuan berbagi ke
senangan di taman. Nama Nandur Dulur 
sendiri diambil dari bahasa Jawa yang ar
tinya menanam persaudaraan. 

Awal mula Nandur Dulur ter
bentuk dikarenakan 
berkurang nya interak
si sosial di kalangan 
anakanak sehingga 
fungsi taman kota un
tuk berinteraksi tidak 
berjalan. Kegiatan 
kolektif ini memili
ki markas yang sama 
dengan komunitas 
Pena  Hitam yaitu di Cygnuslab, Kota 
Batu. Maka tidak heran, mayoritas ang
gota  Nandur  Dulur berasal dari komunitas 
Pena Hitam. 

Kegiatan yang dilakukan pun bera
gam mulai dari menyanyi, menggambar, 
mendongeng, sampai loka karya yang 
rutin dilaksanakan dua minggu sekali di 
Taman Merbabu. Nandur Dulur juga ke
rap kali mengadakan event tertentu seperti 
 Festival Bocah dan Pesta Topeng. Selain 
itu, terinspirasi dari tidak adanya lagu un
tuk anakanak zaman sekarang, Nandur 
Dulur membuat album kompilasi bersama 
musisi dari Yogyakarta, Solo, dan Malang.   

Sumber dana untuk menggelar  acara 
mereka cari sendiri. “Kita gak ada spon
sor, ketika ada yang bisa membuat 

 produk seperti pouch atau kaos, lalu 
kita jual dan sebagian keuntungan di
sisihkan untuk keperluan kita,” ung kap                                                                           
Lintang Kertoamiprodjoe saat ditemui di 
kafe Houten Hand. Ia juga  menambahkan 
kita membuat pasar sendiri di kafe  Legipait 
setiap dua minggu  sekali di hari Kamis 
yang diberi nama (Do)dolan. Di sana kita 
undang temanteman dari industri lain 
untuk bergabung. Nandur Dulur meng
hindari sponsor, namun kalian bisa men

donasikan bantuan 
berupa peralatan 
yang dibutuhkan 
seperti buku, alat 
menggambar, dan 
sebagainya. 

Respon yang 
positif dari ma
syarakat membuat 
kegiatan kolektif 

ini ada di kota lain, yaitu Kediri. Bahkan 
temanteman dari Jakarta dan Surabaya 
ingin membuat kegiatan yang sama. Bagi 
Nandur Dulur sendiri, tidak masalah jika 
ingin membuat kegiatan seperti ini dengan 
nama yang berbeda asalkan tujuannya ti
dak jauh melenceng. 

Perkembangan teknologi tidak dapat 
kita hindari, namun jangan sampai mem
buat kita malas untuk berinteraksi de
ngan lingkungan sekitar. Nandur Dulur 
berharap agar temanteman bisa saling 
berinteraksi. Tidak ada kriteria khusus un
tuk bisa merasakan keseruan dari Nandur 
Dulur. Jadi bagi kamu yang ingin mera
sakan keseruannya ayo datang ke Taman 
Merbabu.

Salurkan Kepedulian Lewat Keceriaan

Aris Sulistiono

do
k.

 Is
tim

ew
a
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mahasiswa di Indonesia. Sikap pragmatis 
nian tercermin dalam proses pengerjaan 
tugas kuliah. Dorongan  se rba praktis ber
hasil membuat mereka cu kup puas ber
pijak pada satu sumber saja. Selain itu, 
kurangnya rasa ingin tahu juga menjadi 
penyakit. Bertanya di ruang kelas tidak 
lagi atas dasar keingintahuan, melainkan 
iming iming nilai tambahan. Terakhir, 
kesadaran mahasiswa untuk menghargai 

hasil karya orang lain cukup 
rendah. Memilih jalan pin

tas seperti mengambil 
karya tanpa mencan
tumkan sumber masih 

lazim dilakukan.
Dibandingkan  dengan 

kultur argumentatif  pelajar 
di  India, pragmatisme dan 

kemalasan tentu bukanlah pera
ngai yang bisa  dibanggakan. 
Padahal, ketika pera ngai 
 ilmiah tidak dimiliki oleh ma
hasiswa, dampak negatif akan 
 ditanggung dan lambat laun 
berimbas pada  khalayak ra

mai. Mereka yang  tidak  terbiasa  menggali 
pengetahuan baru dianggap tidak ber
kompeten dan integritasnya diragukan. 
Lebih jauh, terpeliharanya sikap pragma
tis berpotensi menjadi bibit pelestarian 
budaya korupsi ketika menjadi pemangku 
kepentingan. Enggan memiliki kerangka 

Bagaimana jadinya apabila  setiap 
 individu dalam suatu negara 
 dituntut untuk memiliki  kerangka 

berpikir layaknya ilmuwan?  Ternyata  tidak 
 mustahil. Buktinya,  perangai  ilmiah men
jadi salah satu  tugas  utama warga  negara 
yang  termaktub dalam  konstitusi  India. 
Perangai tersebut didefinisikan sebagai
kerangka  berpikir  se  se orang  untuk 
 menggali  kebenaran,  selalu 
 berpijak pada fakta, dan 
 berani  me ng  ubah pendapat 
 lama nya  berdasarkan 
 bukti baru. Melalui buku 
 The  Discovery of India, 
 Perdana Menteri  India 
pertama  Jawaharlal  Nehru 
menggagas  konsep ini 
untuk diterapkan dalam 
kehidupan berbangsa. 
Hasilnya, berbagai penca
paian seperti peningkatan 
pe luang hidup berhasil dito
rehkan. Ditambah lagi ke
suksesan badan penelitian 
angkasa dalam menjalankan 
proyek dengan biaya minim. 
Menyelisik keberhasilan perangai ilmiah 
dalam dunia pendidikan pun hasilnya tak 
jauh berbeda, kultur argumentatif begitu 
melekat pada diri pelajar di India. 

Sayangnya, hingga saat ini istilah 
tersebut belum terlalu populer di kalangan 

O P I N I

Merindu Mahasiswa Kritis 
Oleh: Fitri Ika P.*

In
di

ka
to

r/
A

dh
im

Indikator/Ika
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diri  berpikir skeptis. Jangan serta  merta 
 percaya pada suatu keterangan, tetapi 
selalu tanyakan faktafakta yang men
dasari pernyataan tersebut. Kemudian, 
jangan takut menyatakan pendapat. Sela
ma pendapat itu didasari oleh fakta yang 
logis, tidak ada salahnya diutarakan. Na

mun, perlu ditandai bahwa pendapat 
yang dilontarkan pasti akan 

mendapatkan feedback atau 
balasan. Pada titik ini, me
nerima ber bagai sangga

han dan kritik dengan 
la pang dada me

rupakan hal yang 
tidak kalah pen
tingnya. Terakhir, 

ketika menyadari 
bahwa pendapat lama 

 memang tidak lagi 
 relevan, berani mengubah

nya berdasarkan fakta baru 
adalah langkah terbaik. Jika 

 langkahlangkah tersebut dilaku
kan secara konsisten, akan membentuk 
perangai ilmiah. 

Indonesia memang bukan India, me
wajibkan setiap warga negaranya ber
perangai demikian. Namun, sebagai ma
hasiswa perlu sepenuhnya sadar bahwa 
urgensi memiliki perangai ilmiah tidak 
dapat dikesampingkan. Jadi, jika bukan 
kita, siapa lagi? 

O P I N I

berpikir berkualitas rupanya memberikan 
peluang atas terja dinya  halhal destruktif 
dan merugikan.

Di sisi lain, memiliki perangai ilmiah 
dapat menumbuhkan sikap objektif, ter
buka, dan kritis sekaligus. Ketiga sikap ini 
tidak dapat dikurung dalam ruang lingkup 
penelitian saja, sebab implementasi
nya berguna dalam ber
bagai aspek kehidupan. 
 Objektivitas misalnya, 
membantu mahasiswa 
mengenali fakta tan
pa intervensi asumsi. 
Pun menjadi cara ter
baik  melindungi diri 
dari  kesalah pahaman. 
Selain itu, keterbukaan 
tidak kalah bergunanya. 
Sikap ini memberi kesem
patan untuk berpikir positif 
dan berubah menjadi lebih baik. 
Memilikinya berarti membuka se
juta pintu masuk bagi pengetahuan 
dan pengalaman baru. Terakhir, sikap 
yang selayaknya menjadi jati diri maha
siswa: kritis. Keterampilan berpikir logis 
jelas akan membantu dalam memahami 
materi di ruang kelas. Lebih jauh, sikap ini 
mampu memberikan kematangan intelek
tual dalam kehidupan bermasyarakat. Ke
biasaan mempertanyakan segala hal hing
ga rasa ingin tahunya terpuaskan mampu 
menjadi tameng yang tidak dimiliki oleh 
pribadi dogmatis. Jadi, tipuan tak mem
pan bagi mahasiswa kritis. 

Menyadari manfaatnya, tentu bukan 
keputusan bijaksana ketika pelajar di 
 Indonesia tidak berusaha untuk memili
ki perangai ilmiah. Langkah awal yang 
perlu ditempuh adalah membiasakan *Mahasiswi Jurusan Ilmu Ekonomi 2015

Indikator/Deni
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Setelah mengembara,  mereka tiba di 
kota suci Lhasa  yang  me rupakan tempat 
tinggal Dalai Lama (Jamyang  Jamtsho) 
 yaitu pemimpin keagaamaan di  Tibet. 
 Seiring berjalan nya waktu,  Peter  pun 
menikah dengan Pema Lhaki  (Lhakpa 
 Tsamchoe), se orang  penjahit wanita 
di Tibet. Sementara itu, rasa keingin-
tahuan yang tinggi membuat Dalai Lama 

menjamu Heinrich dan  memintanya 
 mengajarkan hal-hal yang belum 

 diketahuinya. Saat bersama Dalai 
Lama,  Heinrich juga belajar makna 

kehidupan yang se sungguhnya. 
Film ini  mengadaptasi buku 
dengan judul sama, yang 

juga ditulis Heinrich ber-
dasarkan  pengalaman nya. 

Berbagai hal tentang sejarah, 
agama, kebudayaan,                
serta ideologi disu-
guhkan melalui tiap 
adegan dan dialog nya. 
Tak hanya itu, plot 

yang apik dan latar belakang pegu nungan 
 Himalaya menjadi nilai le bih dari film 
bergenre  drama  pe tualangan ini. Akan 
tetapi,  beberapa  kon flik kurang diton-
jolkan sehingga  beberapa adegan terasa 
membosankan. Meskipun terkesan lawas, 
film besutan sutradara Jean-Jacques ini 
patut ditonton karena banyak pelaja r an 
hidup yang bisa  dipetik. Salah satu nya 
perihal bagaimana keberhasilan diraih 
bukan ketika sese orang menaklukkan 
dunia, melainkan saat dapat mengalahkan 
 egonya.

Heinrich Harrer (Brad Pitt), 
pria  berambut pirang  dengan 
sifat tamak, sombong, dan 

 ambi sius merupakan tokoh utama 
 dalam film  “Seven Years In Ti bet”. Pria 
ini adalah  se orang pendaki  profesional 
 berkebangsaan Austria yang berhasil 
menaklukkan   beberapa puncak gunung. 
Juli 1939,  Heinrich meninggal-
kan  istrinya yang sedang 
mengandung untuk 
 melakukan  ekspedisi 
atas nama  Jerman ke 
Puncak  Nanga  Parbat 
di  Himalaya.  Dalam 
 perjalanan,  Heinrich dan 
timnya  dija dikan  ta wanan 
perang oleh  tentara  Inggris 
yang sedang  berseteru  dengan 
 Jerman.

Selang beberapa 
 tahun, Heinrich dan 
 timnya  berhasil kabur, 
tetapi  dia  le bih memi-
lih  berpisah dari rom bongannya.  Dalam 
 kesendirian   nya,  Heinrich  me  ngala  mi 
banyak  ke sulitan  hingga  akhirnya ber-
temu  dengan Peter    (David  Thelwis) 
 yaitu rekan ek spedisinya  dahulu,  mereka 
lalu   berkelana menuju Tibet.  Selama 
 perjalanan mereka kerap berselisih, suatu 
saat mereka kela paran lalu Heinrich 
menghasut Peter untuk menjual  arlojinya. 
Setelah terjual, Peter  mengetahui ada 
dua arloji di tas Heinrich, dia pun marah 
dan kecewa lalu meninggalkan Heinrich. 
Awalnya  Heinrich merasa tidak bersalah, 
namun dia meminta maaf kepada Peter 
lalu melanjutkan perjalanan. 

Judul : Seven Years In Tibet
Sutradara : Jean-Jacques Annaud
Tahun Rilis : 1997
Pemain : Brad Pitt, David Thewlis, B.D.   
                     Wong Mako, Danny Denzongpa

R E S E N S I

Sepenggal Kisah Revolusi Jiwa

dok. Istim
ewa

Faizal Adhim
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Setelahdiklarifikasi,Abdul Aziz Razak 
selaku Koordinator Divisi Acara menga
takan bahwa penyebab dari keja dian ini 
adalah waktu latihan yang kurang matang. 
Hal ini dikarenakan SPV hanya mempu
nyai waktu sekitar 12 hingga 14 hari un
tuk mempersiapkan semuanya. Bahkan 
Aziz juga mengaku, ketika geladi bersih, 
kesalahan yang terjadi lebih parah dari
pada di lapangan. Selain itu juga karena 
adanya misskoordinasi antar instruktur 
yang mengakibatkan terjadinya dobel 
instruksi. Kejadian ini berdampak pada 
terulurnya waktu dikarenakan SPV harus 
berjalan dua kali.

Adanya kejadian ini minimbulkan 
harapan dari Akbaruddin selaku Ketua 
Pelaksana RAJA Brawijaya 2016, “Jadi 
diharapkan SPV bisa berkoordinasi de
ngan Koordinator Lapangan  (Korlap) 
 dengan lebih cepat dan baik,” tutur nya. 
Hal itu dikarenakan peran SPV dan  Korlap 
memang dirasa sangat vital. 

P E R N I K

Indikator/ Ramadhiniyah

Pengenalan Kehidupan Kampus Ma
hasiswa Universitas  (PKKMU) ada
lah kegiatan yang rutin diselengga

rakan setiap tahun. PKKMU ini bertujuan 
untuk membina mahasiswa baru (maba) 
dari tahap transisi sebagai siswa men
jadi mahasiswa. Tahun ini Universitas 
 Brawijaya (UB) melaksanakan PKKMU 
pada hari Selasa, 30 Agustus 2016.

Rangkaian acara PKKMU ini dimulai 
dengan upacara penyambutan maba pada 
pukul 05.45 WIB yang dilaksanakan de
ngan hikmat. Setelah itu ada penampilan 
dari marching band yang setiap tahunnya 
ada pada saat PKKMU. Terdapat juga 100 
penari yang menampilkan tari kolosal dan 
Reog hingga pada akhirnya ditutup de
ngan paper mob.

Tahun ini paper mob menyuguhkan 
tiga pola yaitu logo UB, RAJA  Bra wijaya 
2016, dan ucapan atas juara umum  Pekan 
Ilmiah Mahasiswa Nasional yang te lah 
diraih oleh UB. Pelaksanaan paper mob 
berjalan lancar dengan hasil yang memuas
kan. Namun setelah paper mob usai, terja
di hal yang tidak diinginkan. Tiba tiba ter
dengar ins truksi dari belakang lapangan 
rektorat bahwa   Supervisor (SPV) harus 
segera menuju bundaran UB. Sebagian 
SPV sudah berjalan menuju bundaran 
UB tetapi ada instruksi lain yang menya
takan bahwa mereka harus tetap berada 
di lapangan rektorat. Kejadian itu sempat 
membuat bingung SPV yang berada di 
belakang, karena sebagian sudah hampir 
sampai di bundaran UB. Akhirnya, mere
ka terbagi dua yaitu sebagian mengarah ke 
bundaran UB dan yang lain tetap berada 
di belakang lapangan rektorat. Ramadhiniyah Wahyuningtias

Durasi Latihan Singkat, Koordinasi Panitia Tersendat
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K L I K

Lihat Deh Aksesoriku

Foto & Narasi :     M. Abid Muflikhin 
Tata Letak  :     Deni Ganda Wijaya

Hidup Mahasiswa!

Sang Pendamping
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Foto & Narasi :     M. Abid Muflikhin 
Tata Letak  :     Deni Ganda Wijaya

K L I K

Duh, Panas

Jalannya Dipercepat Dek!

Sebelah Sini, Mas
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O P I N I

Kritis dan mampu merubah 
keadaan merupakan ciri khas 
pada  sosok mahasiswa yang 

 merupakan calon intelektual muda  dalam 
lapisan  masyarakat. Mahasiswa yang 
 men yandang predikat intelektualitas di 
atas strata masyarakat awam  mempunyai 
berbagai  fungsi, diantaranya adalah agent 
of change, atau mahasiswa sebagai agen 
perubahan. Selanjutnya adalah social 
control,  di mana mahasiswa dituntut 
harus mampu mengontrol keadaan so
sial yang ada di lingkungan masyarakat. 
Kemudian moral force yang berarti ma
hasiswa diwajibkan menjaga dan turut 
mengamalkan  moral luhur di tengah 
masyarakat.  Terakhir mahasiswa sebagai 
iron stock, mereka akan menjadi genera
si penerus  pemim pin bangsa ini. Tatkala 
menjadi pengganti pemimpin terdahulu, 
mahasiswa harusnya mempunyai mental 
kepemimpinan. 

Mental atau mentalitas menurut 
James Draver yaitu revering to the mind 
atau sesuatu yang berhubungan  dengan 
pikiran dan menjadi penggerak se
suatu. Sedangkan menurut Hemhill dan 
Coon,  kepe mimpinan merupakan sikap 
dari  individu yang memimpin berbagai 
 kegiatan dari suatu kelompok mencapai 
tujuan bersama. Jadi, mentalitas kepe
mimpinan adalah  mental yang harus 
 dimiliki mahasiswa di saat mengemban 

tanggung jawab kepentingan bersama 
 kelak. 

Sebagai calon pemimpin, sekarang 
banyak mahasiswa yang mempunyai si
fat bertolak belakang dengan mentalitas 
kepemimpinan. Ada tiga sifat dari ma
hasiswa yang menjadi permasalahan. 
Pertama, meremehkan mutu, maksudnya 
adalah mahasiswa cenderung menga
baikan  kualitas dari hasil karyanya sendi
ri.  Mungkin karena efek dari rendahnya 
stimulus bersaing dan kurang penghar
gaan. Kerap kali dijumpai mahasiswa ter
pacu hanya pada kelulusan, tidak lagi me
mikirkan proses dalam mendapatkan nilai 
akhir tersebut.

Kedua, mahasiswa masih mem punyai 
sifat eksklusif dan menganggap diri 
sendiri sebagai insan terbaik,  sehingga 
cen derung meremehkan orang lain. 
Pramoedya  Ananta Toer pernah menge
luarkan  statement, “Kesalahan orang pan
dai ialah menganggap yang lain bodoh”. 
Karena latar belakang eks klusif inilah 
 akhirnya mahasiswa membangun jarak 
antara dirinya dengan ma syarakat.  Segala 
hal yang berkaitan dengan kepedulian 
 terhadap lingkungan sosial luntur se
iring berjalannya waktu. Nyata nya di ke
hidupan seharihari ba nyak dijumpai ma
hasiswa congkak, bahkan eng gan hanya 
untuk bertegur sapa dengan  ma       sy a     rakat 
sekitar.

Restorasi Mental Kepeminpinan Mahasiswa 
Oleh: Favan Abu R.*

In
di

ka
to

r/
A

dh
im
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Ketiga, selain bergelut di akademik, 
mahasiswa juga mempunyai  tanggung  
jawab sosial dan moral. Tanggung jawab 
sosial mahasiswa adalah sebagai pe
nyambung lidah masyarakat dengan 
peme rintah, sedangkan tanggung jawab 
moral mahasiswa tercermin 
di saat mereka men
junjung tinggi mora
litas. Tetapi, realitas 
berkata sebaliknya, 
apatisme mahasiswa 
dan sikap oportunislah 
yang tumbuh berkem
bang di antara mereka. Secuil buk
ti nyata akan bobroknya moral 
mahasiswa tampak pada penye
lewengan dana Program Kreati
vitas Mahasiswa (PKM). 

Terdegradasinya moral ma
hasiswa dengan beragam per
masalahan menimbulkan ber
bagai efek kepada sang pelaku 
atau pun lingkungan sosialnya. 
Bagi mahasiswa itu sendiri, 
keadaan hidupnya akan tetap 
berada di tataran kualitas yang sama. 
Kemudian masyarakat juga ikut terkena 
dampak, salah satunya potensi stagnan 
pada perkembangan bangsa ini akan se
makin besar ketika nanti dipimpin oleh 
mahasiswa bermentalitas lemah. 

Bapak pendidikan Nasional, Ki Hajar 
Dewantara dengan semboyannya mam
pu menjadi prinsip dalam memberikan 
ber bagai solusi untuk mengatasi perma
salahan mentalitas kepemimpinan maha
siswa. Pertama adalah ing ngarsa sung 
 tuladha. Mahasiswa sebagai kaum in
telektual seharusnya mampu menjadi te
ladan, pembimbing, dan memberi contoh 

bagi  ma syarakat seperti menaati peraturan 
yang ada hingga memiliki sifat visioner. 

Kedua, ing madya mangun karsa, 
berarti sosok mahasiswa yang berfungsi 
sebagai penyambung lidah masyarakat, 
mereka perlu berada di tengahnya agar 
bisa mengetahui realita yang sedang ter
jadi. Sebagai mahasiswa, menjalin ke
bersamaan untuk mengakomodir aspira

si masyarakat dengan cara memupuk 
kepedulian terhadap lingkungan seki
tar itu penting.

Lafal terakhir berbunyi, 
tut wuri handayani. Maksud

nya, mahasiswa diharap
kan mampu mendidik dan 

mengembangkan orang 
lain agar terbentuk pula 
calon pemimpin ber

mental kuat. Bisa 
dilakukan dengan 

secara langsung 
memberi arahan 
lewat seminar dan 
diskusi umum ke
pada khalayak, ser

ta memberi pengaruh positif dalam peng
abdian. 

Penerapan ketiga slogan tersebut pasti 
sanggup merubah stigma masyarakat ter
hadap mahasiswa selama ini. Mahasiswa 
adalah harapan satusatunya masyarakat 
yang dipercaya mampu mengganti arah 
angin di negeri pertiwi ini. Hanya ada dua 
pilihan yang sangat berarti, mahasiswa 
bisa menggiring menuju kejayaan atau 
sebaliknya malah akan hancur pada ke
terpurukan. 

O P I N I

*Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi 2015

Indikator/Favan
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T I P S

Welcome to the real life bagi 
kamu yang baru saja me
masuki gerbang  universitas. 

Ketika menjadi mahasiswa, memang 
kewajiban utama adalah kuliah. Tetapi 
bukan berarti kamu cuma menjadi ma
hasiswa  kupukupu alias  kuliahpulang.
Justru selagi menjadi mahasiswa, merupa
kan waktu yang tepat untuk belajar dan 
mengembangkan banyak hal sekaligus 
memanfaatkan waktu luang di sela ke
sibukan kuliah. Berikut tips untuk kamu 
yang tidak mau dicap sebagai mahasiswa 
kupukupu: 
1. Mengikuti Kegiatan Kampus 

Setiap universitas pasti mempunyai 
segudang kegiatan yang bisa mengasah 
kemampuanmu dan mengembangkan hal 
baru didalamnya. Salah satunya, kamu bisa 
bergabung dengan organisasi bak  miniatur 
negara seperti Eksekutif  Mahasiswa (EM), 
Dewan Perwakilan  Mahasiswa (DPM), 
dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM). 

Bagi  kamu yang mempunyai mi
nat dan passion dalam bidang tertentu, 
kamu wajib bergabung di Unit  Kegi atan 
 Mahasiswa (UKM). Selain menjadi wa
dah  belajar dan mengasah minat dan 
bakatmu, di sini kamu juga disalurkan 
untuk mengikuti berbagai kompetisi yang 
tentu bisa menambah prestasi. Ada juga 
Himpunan Mahasiswa  Jurusan (HMJ)  se
bagai wadah  perkumpulan yang bertujuan 
untuk merekatkan hubung an antar sesama 
mahasiswa  jurusan.  
2. Komunitas

Komunitas merupakan perkumpulan 
orangorang yang mempunyai hobi atau 
tujuan yang sama. Di Kota Malang sendiri 

banyak komunitas yang bisa kamu ikuti 
seperti komunitas vespa, skateboard, ke
senian, pencinta binatang, pencinta rajut
an, dan masih banyak lagi. Selain itu ada 
juga komunitas yang bergerak di lingkup 
sosial seperti peduli anak jalanan, rumah 
baca, dan penyelamatan lingkungan hi
dup. Jika kamu tertarik, kamu bisa mengi
kutinya sebagai kegiatan di luar lingkup 
kampus. 
3. Travelling 

Jadwal perkuliahan yang tak  sela lu pa
dat akan menyisakan waktu luang. Dari
pada waktu kosongmu terbuang percuma,  
lebih baik digunakan untuk  travelling.  
Apalagi Kota Malang yang terkenal de
ngan destinasi wisata di Jawa Timur, 
kamu bisa memilih berbagai pilihan tem
pat wisata untuk melancong sendiri atau 
bersama temantemanmu.  
4. Bisnis

Bukan zamannya  lagi mahasiswa ha
nya mengandalkan uang jajan dari orang 
tua. Sudah saatnya kamu sebagai calon 
penerus bangsa mempunyai kemampuan 
entrepreneur. Berbisnis termasuk kegiat
an yang bisa kamu jalani di tengah wak
tu kuliah. Bisa dimulai dari berbisnis 
 kecilkecilan seperti membuka online 
shop, jual makanan ringan, dan pulsa lis
trik. Walau dimulai dengan hal yang kecil, 
kamu pasti akan termotivasi untuk merin
tis ke bisnis yang lebih besar.

So, daripada jadi mahasiswa 
 kupu              k  u pu,  lebih baik isi waktumu de
ngan belajar halhal baru yang positif dan 
bisa meng asah kemampuan softskill-mu. 
Selamat mencoba!

      Kuliah Tak Sekadar Raih Gelar

Dina Meiliana
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KARIKATUR

Imanirrahma Salsabil
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UMAK ITRENG A?

Tahukah kamu larutan sabun dan tepung (labunte) bisa dijadikan kerajinan 
 tangan?

Sabun mandi bagi sebagian orang mungkin dianggap biasa, tapi tidak di tangan 
Nurmawati. Ibu rumah tangga asal Kecamatan Blimbing, Malang, ini merupakan 
perintis karya seni berbahan dasar labunte. Tak perlu merogoh kocek terlalu dalam 
untuk membuat kerajinan tangan tersebut, karena bahan yang digunakan terjangkau. 
Prosesnya pun terbilang mudah, cukup mencampurkan larutan sabun dengan tepung 
terigu untuk membuat adonan lebih kokoh dan lembut. Setelah itu, pewarna makanan 
dipadukan ke dalam adonan supaya terlihat semakin apik. Kain perca, cat, dan glitter 
dapat dijadikan hiasan untuk membuat kesan yang lebih cantik. Tak hanya boneka, 
aneka bunga dan buah juga dapat dibentuk dari bahan tersebut. 

 
Tahukah kamu apa yang unik dari Kampung Jodipan?

Ada yang berbeda ketika melintas di Jembatan Brantas, Malang. Permukiman kumuh 
di bantaran sungainya kini menyita pandangan mata. Dua ton cat yang terdiri dari 15 
warna menghiasi genting hingga dinding rumah. Karenanya, kawasan tersebut kini 
dijuluki sebagai “Kampung Warna Warni”. Program yang terinspirasi dari Desa Santa 
Marta, Brazil ini digagas oleh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang serta 
didukung salah satu produsen cat. Dalam proses pengecatan, warga dibantu Pasukan 
Khas TNI AU dan komunitas mural di Malang. Meski belum sepenuhnya selesai, 
Kampung Warna Warni yang berada di Kelurahan Jodipan, Kecamatan Blimbing ini, 
mulai menjadi destinasi wisata. 

Tahukah kamu edukasi sejarah dapat diperoleh dari Rumah Sakit Jiwa (RSJ)? 
Museum Kesehatan Jiwa dr. Radjiman Wedyodiningrat yang berada di Kecamatan 

Lawang, Kabupaten Malang bisa jadi tempat belajar sejarah kedokteran. Satusatunya 
museum kesehatan jiwa di Indonesia ini menyimpan sekitar 700 koleksi benda, 
diantaranya pasung, alat pengiris otak, dan bak hydrotheraphy pada zaman Belanda. 
Tak hanya itu, pengunjung juga akan mendapati beberapa lukisan lama karya pasien 
RSJ. Realisme gunung, hamparan sawah, dan bunga mawar tampak menghiasi salah 
satu bilik. Beberapa lebih memilih tema abstrak dengan mengunggulkan imajinasi 
pelukisnya. 

Tahukah kamu e-Warung pertama diterapkan di Malang?
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa tengah menerapkan warung non-tunai

yang pertama di Indonesia. Program berbasis elektronik yang diluncurkan akhir Juni ini 
diberlakukan di Kota Malang. Hasil kerja sama dengan Bank Negara Indonesia tersebut 
menjadi sarana bagi penerima bantuan Program Keluarga Harapan untuk membeli 
kebutuhan pokok. Selain itu, dana yang disalurkan melalui kartu BISA dapat digunakan 
untuk menabung dan membuka usaha.

Ariana Nisaa W.



Indimolor PKKMU 2016 19

yang hanya memakan waktu 1214 hari 
untuk konsepnya. Belum lagi adanya 
beberapa Supervisor (SPV) yang seha
rusnya tidak berada di belakang barisan. 
Selain itu juga terjadi perbedaan dalam 
pemberian instruksi kepada maba terkait 
pola gambar disebabkan karena panitia 
ingin lebih menonjolkan pola paper mob 
di Lapangan Rektorat UB. Hal ini dibe
narkan oleh Akbaruddin selaku Ketua 
Pelaksana (Kapel) bahwa maba yang di 

sepanjang jalan hanya diberi 
pola merah putih.

Walaupun dengan ada
nya permasalahan ini, panitia 
merasa sangat bangga dan 
mengapresiasi maba yang su
dah berkontribusi dalam ke
giatan paper mob. Menurut 
Akbar, sedikitnya waktu 
persiapan bukan menjadi ha
langan  hingga kegiatan ini 
berjalan dengan maksimal. 

Seirama dengan Akbar, hal yang sama 
dilontarkan oleh Winona Putri, “Paper 
mobnya keren dengan tiga formasi kare
na panitia bisa mengatur sekitar 6.000 
anak dengan baik.” 

Rupanya dari permasalahan tersebut 
melahirkan beberapa harapan. Diantara
nya datang dari Akbar, “Kedepannya, 
SPV dan koordinator lapangan (korlap) 
lebih baik lagi karena keduanya meme
gang peranan penting untuk kegiatan pa-
per mob ini.” Hal senada juga diharapkan 
Winona untuk kedepannya koordinasi 
panitia lebih efektif dan bisa memberikan 
pola paper mob yang lebih kreatif serta 
menarik. 

P E R N I K

Paper Mob, Ekspresi Bangga Brawijaya

Pengenalan Kehidupan Kampus 
Mahasiswa Universitas (PKK
MU) di Universitas Brawijaya 

(UB) diselenggarakan pada hari Selasa, 
30 Agustus 2016. Kegiatan bertemakan 
“Bangga  Brawijaya” ini berpusat di 
Bundaran UB, sedangkan mahasiswa baru 
(maba) berada di sepanjang jalan Fakultas 
Kedokteran (FK), Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis (FEB), dan Lapangan Rektorat 
UB. PKKMU ini dibuka dengan penampi
lan 100 penari, su
ara meriam bambu, 
pemukulan gong, 
dan pelepasan Ba
lon Pusaka 54 oleh 
panitia. Kemu
dian dilanjutkan 
 de ngan penampilan 
koreografi paper 
mob oleh maba.

Paper mob ma
sih dilakukan pada 
tahun ini sebab menurut Zaenal  Kurniawan 
selaku Koordinator Divisi Hubungan 
Masyarakat, kegiatan populer ini dapat 
memberikan kebanggaan tersendiri untuk 
maba.Kaliinigambarkonfigurasipaper 
mob mengusung tiga pola. Pertama, logo 
UB yang menunjukkan kebanggaan se
bagai mahasiswa UB. Kedua, yaitu logo 
RAJA Brawijaya sendiri menandakan ke
giatan PKKMU ini. Terakhir, logo Pekan 
Ilmiah Mahasiswa Nasional 2016 sebagai 
bentuk apresiasi atas kemenangan UB di 
ajang tersebut.  

Sayangnya, terjadi permasalah
an sewaktu pelaksanaan paper mob ini 
dikarenakan kurangnya persiapan panitia 

Indikator/Abid

Naufal Hilmy F.
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S O S O K

Hari itu pagi yang cerah, suara 
ang in berhembus sembari pohon 
melambaikan daunnya. Cukup 

lama aku menunggu hinggga matahari 
mendekati puncak. Saat itulah perjum
paan pertamaku dengan se orang pria 
kelahiran  Sidoarjo,  24 Januari 1996 ini. 
Zaenal  Kurniawan yang ak rab disapa 
Zaenal ini  merupakan salah satu ma
hasiswa  Fakultas Ilmu Komputer 
 Universitas Brawijaya  (FILKOM 
UB) 2014.

Salam sapa menjadi awal 
perkenalan kami, tampak ia 
tersenyum saat  ku jabat tangan nya. 
 Zaenal merupakan  Ketua  Divisi 
 Humas di RAJA  Brawijaya 
2016.  Kesibukannya  dalam 
kepanitiaan dan  organisasi 
menjadi awal perbinca
ngan kami. Selain 
menjadi panitia RAJA 
 Brawijaya, ia juga dike
nal aktif mengikuti ber
bagai organisasi, baik in
ternal maupun eksternal 
kampus. Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM) Re
nang UB merupakan  organisasi yang 
dilakoninya saat ini. Ia juga mengikuti be
berapa organisasi di tempat asalnya, sep
erti Karang Taruna Desa  Keboan Sikep, 
Remaja Masjid Desa  Keboja, dan Ikatan 
Pemuda Nahdlatul Ulama. Bahkan tak 
hanya aktif berorga nisasi, ia pun pernah 
mendirikan  Ikatan Alumni SMA Hang 
Tuah 2  (IKASMAHADA) Sidoarjo yang 
sampai saat ini masih diikutinya.

Sosoknya yang ramah membuat 

perbincangan hari itu semakin akrab. 
Penggemar renang dan sepak bola ini 
kemudian menceritakan pengalaman
nya ketika menjadi salah satu delegasi 
mahasiswa Indonesia dalam  Nuclear 
Youth Summith (NYS) tingkat ASEAN. 
Momen ini berlangsung pada pertengahan 
 November 2014 di Jakarta Selatan.  Zaenal 
menuturkan bahwa tujuan dari kegiatan 

NYS ini ialah mencari pemuda yang 
peduli terhadap pertumbuhan nuk
lir di Indonesia.

Saat itu sinar matahari  mulai 
terasa terik,  Zaenal mengung

kapkan bahwa  sebenarnya ia 
tidak begitu memahami 

 teknologi nuklir. Namun 
rasa keingintahuan
nya dijadikan sebagai 
doro ng an untuk 
mengikuti kegiatan 
tersebut.  Upaya nya 
untuk  mendapa  tkan 
hasil terbaik juga 
harus melalui pel
bagai seleksi di 
tingkat nasional. 
Berawal dari mengi

kuti pendaf taran, kemudian ia melalui 
seleksi esai. Setelah lolos tahap terse
but,  ia pun melanjutkan dengan pem
buatan Program Kreativitas Mahasiswa 
(PKM) terkait  teknologi nuklir sebelum 
mengikuti seleksi wawancara menuju 
ke tingkat ASEAN. Selanjutnya, sosok 
yang berparas hitam manis ini juga men
ceritakan aktivitas nya selama mengikuti 
kegiatan tersebut. “Pertama tetap dengan  
diskusi, setelah itu presentasi,  kemu dian 

Lampaui Kapasistas Diri, Torehkan Porestasi

dok. Pribadi

Nama : Zaenal Kurniawan
TTL     : Sidoarjo, 24 Januari 1996
Moto : Study hard and  success  
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S O S O K

 mengantarkan orangorang dari luar 
 negeri untuk berkunjung ke tempat nuklir 
di  Indonesia daerah Tanggerang Selatan,” 
tuturnya menceritakan pengalaman.

Perjalannya untuk mendapatkan pel
bagai pengalaman sudah dimulai semen
jak  SMA.  Ia pernah mengikuti  Olimpiade 
Biologi seJawa Timur dan Bali serta 
menjadi Delegasi Sidoarjo dalam Pelatih
an Olimpiade Kimia. Bukan hanya itu, ia 
juga tergabung dalam Pasukan  Peng ibar 
Bendera  Pusaka  (PASKIBRAKA) dan 
sempat menjadi Duta HIV/AIDS  Sidoarjo. 
Selain itu, ia juga pernah menjadi peraih 
nilai tertinggi Yayasan Hang Tuah 2, Juara 
1 dalam lari maraton, dan Juara 2 lomba 
pidato agama. Walaupun kini berstatus 
mahasiswa, ia tetap mencoba mengikuti 
pelbagai kejuaraan dan perlombaan seper
ti, Kejuaraan Daerah Renang  Jawa Timur 
(KEJURDA JATIM), Writing Contest, 
dan Photo Contest di tahun 2015.

Di balik semua pencapaian dan 
 pe ng alaman yang kini ia dapatkan, 
 Zaenal me rupakan sosok yang  berasal 

dari  ke luarga sederhana. Keinginan untuk 
membahagiakan orang tua mengantar
kannya menjadi seperti sekarang. “Me
lihat perjuangan orang tua kerja keras, 
saya mencoba buat sadar diri. Saya mulai 
mandiri untuk mencoba dan bisa dibang
gakan orang tua,” ungkapnya. Rasa 
keingintahuan dan keyakinan mejadi 
modal utama baginya untuk terus men
coba halhal baru. “Saya akan mencoba 
semuanya, mencoba  hal yang mungkin 
semua orang katakan sulit tapi saya akan 
tetap mencoba,” lanjutnya de ngan percaya 
diri.

Kegagalan pun tak luput dari 
 peng alaman yang pernah ia lalui. Hal itu 
dialaminya semasa SMA ketika mengikuti 
Olimpiade Sains, di mana kerja sama tim 
sangat dibutuhkan. Saat itu ia mengaku 
masih menjadi orang yang berego ting
gi, meremehkan apa yang dilakukannya 
serta belum memahami pentingnya kerja 
sama tim. Meskipun pernah merasakan 
kegagalan, menurutnya semua hal yang 
ia dapat kan adalah pelajaran. “Saya gak 
boleh meremehkan info sekecil apa pun 
itu, dari situ juga mulai mencoba untuk 
membagi pekerjaan dengan orang lain dan 
percaya,” tuturnya dengan raut sesal.

Matahari kian menyengat dan kami 
pun sampai di ujung perbincangan. Tak 
lupa ia menyampaikan sekilas pesannya 
kepada mahasiswa. “Cobalah hal yang 
memang kamu yakini, kita tidak akan per
nah tahu sebelum kita mencoba,” tuturnya 
di akhir perbincangan. Baginya mencoba 
adalah hal penting, karena dengan itu kita 
dapat  terus mencari yang terbaik.

Yulia Indriani
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P E R N I K

RAJA Brawijaya merupakan salah 
satu agenda Pengenalan Kam
pus Mahasiswa Universitas 

 (PKKMU) yang bertujuan untuk me
ngenalkan  mahasiswa baru (maba) pada 
lingkungan Universitas Brawijaya (UB). 
“Tujuan  PKKMU untuk mengenalkan 
mahasiswa baru dalam kehidupan kam
pus supaya mereka mudah beradaptasi 
baik di lingkungan akademik atau pun ke
mahasiswaan,” ujar  Akbaruddin selaku 
Ketua  Pelaksana  PKKMU. Kegiat an ini 
diselenggarakan pada tanggal 30  Agustus 
2016. Tema yang diusung oleh panitia 
adalah Bangga Brawijaya. “Hal ini bertu
juan agar maba mempunyai sesuatu buat 
dibanggakan ke temanteman lainnya, 
seperti 100 penari atau paper mob,” ucap 
Abdul Aziz Razak selaku  Koordinator 
Divisi Acara RAJA Brawijaya. Ada bebe
rapa kegiatan pada saat di lapa ngan, 
seperti marching band, paper mob, dan 
pelepasan balon. Tapi ada hal baru yang 
belum pernah disajikan di tahuntahun se
belumnya. Hal tersebut adalah tari kolosal 
dan Reog yang dibawa oleh Unit Aktivitas 
Karawitan dan Tari (Unitantri).

Konsep yang diusung kali ini berte
ma Kerajaan. Menurut Ulva Novita Sari 
selaku Kepala Bidang Tari Unitantri ada 
sekitar 90 prajurit, satu permaisuri, satu 
pangeran, enam pengawal raja, dan dua 
Reog. Sebelumnya Unitantri membuka 
perekrutan untuk penari pada saat puasa, 
tetapi sampai mendekati hari pelaksanaan 
mereka masih kekurangan penari. “Kami 
membuka pendaftaran pada saat puasa, 
tetapi sampai mendekati hariH kami be
lum mendapatkan seluruh penari. Ter

paksa kami meminta delegasi dari setiap 
fakultas untuk membantu menjadi penari,” 
ujar Ulva. Menurutnya tidak seluruh pe
nari adalah mahasiswa, melainkan beber
apa penari diambil dari luar untuk meng
gunakan reog dikarenakan hanya ada satu 
mahasiswa yang bisa menggunakan reog 
tersebut. Tari ini menimbulkan berbagai 
tanggapan dari para maba, salah satu
nya Wirona Putri, mahasiswi  Fakultas 
Teknik 2016. Dia beranggapan tarian itu 
sangat keren. “Saya sebagai maba UB 
menjadi lebih tertarik untuk mengikuti 
unit aktivitas tari dan berpartisipasi dalam 
RAJA Brawijaya kedepannya,” ujarnya. 

Melihat hasil tari kolosal dan Reog 
hari ini, timbul harapan dari Kepala 
Bidang Tari Unitantri. Ulva berharap se
moga tahun depan bisa lebih baik lagi, dan 
koordinasi dengan panitia berjalan dengan 
lancar dan tidak mendadak. Sedangkan 
salah satu maba bernama Devi Ristiana 
mengharapkan agar kedepannya bisa le
bih memperbaiki masalah lokasi, agar 
seluruh maba bisa melihatnya.

100 Penari di Kerajaan Brawijaya

Janet Celvian D.

Indikator/ Abid
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A S A H  O T A K

Mendatar
3. Nama pencipta Hymne Brawijaya 
5. Kebebasan mengurus dan mengatur 
    menurut prakarsa sendiri 
7. Amanat Penderitaan Rakyat 
9. Selat antara Jawa dan Sumatera 
10. Bulan lahirnya PPKI 
11. Sebutan maba UB 2016 
12. Daerah penghasil timah terbesar di Sumatera 
15. Rektor UB 2006-2014 
16. Paham yang dianut China 
18. Kota titik 0 derajat 
20. Dirjen Pembangunan dan 
      pemberdayaan masyarakat desa
22. Penurunan harga barang terus menerus 
23. Maskot PKKMU 2016 
24. Sebutan penulis laporan berita 
25. Julukan lain Kota Malang 

Menurun 
1. Istilah lain mata uang asing 
2. Dies natalis UB 19.... 
4. Nama lain Negeri Hitler atau Nazi 
6. Gedung Yogi UB 
8. Pusat hiburan taman Kota Malang 
13. Nama asrama UB disamping KOPMA 
14. Pengampunan pajak 
16. Daerah kampung Inggris 
17. Pelopor ekonomi kerakyatan di Indonesia 
19. Pemberian pinjaman kredit usaha rakyat 
21. Organisasi negara-negara pengeskpor minyak 




