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Masih segar da
lam ingatan 
kami  kerasnya 

perjuangan penerbitan ke
marin. Sulitnya pencarian 
tema dan bertemu nara
sumber menjadi kendala 
tersendiri. Selain itu, lam
bannya proses penulisan 
mengakibatkan kemolo
ran pada penerbitan. Wa
laupun sempat merasa 
terpukul, kondisi inilah 
yang memecut kami untuk 
memberikan yang terbaik  
pada penerbitan selanjut
nya.

Akhirnya, kami dapat 
m e m p e r s e m b a h k a n 
 Indimolor edisi Pengena
lan Kehidupan Kampus 
Mahasiswa Baru (PKK
MABA). Dalam  buletin 
kali ini, kami memba
has terkait inkonsis tensi 
p e n g i m p l e m e n t a s i a n 
Peraturan Rektor Nomor 
32 Tahun 2016. Selain itu, 
rubrik kecil yang tak  kalah 
menarik hadir sebagai 
pengimbang.  Terimalah 
sajian dari kami dan 
 selamat membaca!

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

Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa 
 Universitas (PKKMU) merupakan kegiatan yang 
diperuntukkan bagi mahasiswa baru (maba) guna 

mengenal dunia perkuliahan. Di Universitas  Brawijaya 
sendiri, PKKMU terdiri dari Rangkaian Jelajah 
Almamater Brawijaya, Pembinaan Budi Pekerti, Open 
House Unit Kegiatan Mahasiswa Universitas, serta 
Sekolah Kebangsaan Brawijaya. Hal ini termaktub dalam 
Peraturan Rektor Nomor 32 tahun 2016. 

Dalam aturan tersebut, juga dijelaskan bahwa maba 
wajib mengikuti seluruh rangkaian Pengenalan Kehidupan 
Kampus (PKK) baik di tingkat universitas, fakultas, atau 
pun jurusan/program studi. Namun, dalam perjalanannya 
tak secara keseluruhan peraturan ini dijalankan. Kelulusan 
PKK maba yang harusnya memperhitungkan keha diran 
di PKKMU tak diberlakukan oleh beberapa  fakultas. 
Berbagai pertanyaan pun muncul tentang kemanakah  la
rinya kata wajib dalam peraturan tersebut.  Apakah  ha nya 
sekadar kata? Ataukah ada hal yang salah?

LPM Indikator
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 6514 (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. Website: lpmindikator.feb.ub.ac.id.

Indikator/Jaya

Molor? Ikhtiar!

Redaksi

Aturan Menggantung,  “Wajib”  Dipertanyakan
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LAPORAN UTAMA

Inkonsistensi Praktik Peraturan Rektor

Pengenalan Kehidupan Kampus 
Mahasiswa Universitas  (PKKMU) 
merupakan kegiatan yang wa

jib di ikuti mahasiswa baru (maba) di 
 Universitas Brawijaya (UB). Kegiatan 
yang diselenggarakan tiap tahun ini ber
tujuan untuk mengenalkan kehidupan 
kampus agar maba dapat beradaptasi 
dengan berbagai aktivitas di perguru
an tinggi, baik akademik maupun non 
akademik. “Pelaksanaan PKKMU ini 
mengenalkan hal yang sesuai dengan 
kehidupan mahasiswa di kampus,” ujar                                                                              
Arif Zainudin S.H., M.Hum., selaku 
Ketua Pelaksana (Kapel) Panitia  Rektor. 
Umumnya aktivitas pengenalan ke
hidupan kampus diisi dengan orientasi 
pendidikan dan orientasi mahasiswa.  

Kegiatan ini dilaksanakan dengan 
dilandasi dua hal. Pertama, Keputusan 

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
Republik Indonesia Nomor 25/DIKTI/
Kep/2014, tentang Panduan Umum Pe
ngenalan Kehidupan Kampus Bagi Ma
hasiswa Baru. Kedua, Peraturan Rektor 
UB  Nomor 32 Tahun 2016 tentang Petun
juk Umum Pelaksanaan Pengenalan Ke
hidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru 
UB Tahun Akademik 2016/2017. Konsep 
yang diusung oleh panitia PKKMU pada 
tahun ini adalah “Bangga Brawijaya”. 
Konsep tersebut mempunyai arti bah
wa sebagai mahasiswa UB, maba harus 
mampu berkarya untuk universitas dan 
 Indonesia. Untuk menyalurkan konsep 
tersebut,  maka ada beberapa rangkaian 
kegiatan yang diadakan. Pertama, RAJA 
Brawijaya, kemudian Pendidikan Budi 
Pekerti, dan ditutup dengan Open House.

Indikator/Janet
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LAPORAN UTAMA

Seluruh rangkaian 
kegiatan PKKMU di
dasarkan pada peraturan 
rektor yang berisi pan
duan umum pelaksanaan. Peraturan ini 
wajib untuk dipatuhi oleh semua pihak. 
“Peraturan rektor lebih bersifat pendis
tribusian kewena ngan dari univer
sitas yang akan diserahkan kepa
da fakultas dan harus ada laporan 
dari pelaksanaannya,” ujar Arif. 
Dalam peraturan rektor disebutkan bahwa 
merupakan suatu kewajiban bagi maba 
untuk mengikuti seluruh rangkaian pe
ngenalan kehidupan kampus UB. Kapel 
PKKMU 2016,  Akbaruddin, menambah
kan bahwa  peraturan rektor mewajibkan 
maba untuk mengikuti seluruh rangkaian 
PKKMU karena terdapat materi akade
mik maupun nonakademik. 

Dalam Peraturan Rektor UB  Nomor 
32 Tahun 2016 Pasal 16 ayat 1 dijelas
kan bahwa maba wajib mengikuti seluruh 
kegiatan pengenalan kehidupan kampus 
yang telah ditetapkan oleh panitia. Sanksi 
apabila maba tidak mengikuti rangkaian 
PKKMABA tertera dalam Peraturan 
 Rektor Pasal 22 ayat 1. Sanksi tersebut be
rupa tidak dapat menjadi anggota organi
sasi kemahasiswaan di universitas, mem
peroleh fasilitas beasiswa, dan mengikuti 
ujian akhir sarjana. 

Kehadiran maba pada saat rangkaian 
kegiatan dapat diketahui dari presensi 
PKKMU. Presensi akan ditandatangani 
oleh maba di seluruh kegiatan PKKMU. 
Selanjutnya, presensi akan direkapitulasi 
dan diserahkan kepada fakultas. “Panitia 
yang merekap presensi akan didampingi 
oleh dosen pendamping cluster yang se
lanjutnya diserahkan kepada fakultas,” 

ucap Arif. Setiap 
fakultas memili
ki otonomi dalam 

p e r u m u s a n 
syarat kelu
lusan dan 

semua keputusan 
dikembalikan ke

pada jajaran dekanat. 
Contohnya seperti di 
Fakultas Peternakan (FA
PET).   Irfan Rafiqi se
laku Kapel PKKMABA 
FAPET mengungkapkan 
bahwa setelah dikoor
dinasikan dengan Wakil 

Dekan III, PKKMU tidak dija
dikan syarat kelulusan di FAPET.  

Akbar memaparkan bahwa pada 
kenyataannya memang banyak fakultas 
yang tidak mempertimbangkan presen
si PKKMU dalam kelulusan Pengenalan 
Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru 
(PKKMABA) Fakultas. Menanggapi hal 
tersebut, Kapel PKKMABA Fakultas 
Teknik Pertanian, M. Fikry Izza Almirzaqy 
menyatakan bahwa banyak Kapel dari 
PKKMABA fakultas yang menolak mem
pertimbangkan presensi dari rangkaian 
PKKMU. Kapel PKKMABA Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis (FEB), Irfan Iffat 
pun setuju dengan pendapat Fikry. “Meli
hat dari penilaian tahun lalu, maka kali ini 
juga tidak memasukkan PKKMU dalam 
penilaian kelulusan,” ucap Iffat.

Tidak dipertimbangkannya PKK
MU dalam kelulusan maba tidak lepas 
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yang tidak mengikuti rangkaian kegiatan 
ini mengakibatkan nilainilainya tidak 
akan tersampaikan secara sempurna. “Hal 
ini fatal apabila ada maba yang memiliki 
pemikiran untuk tidak mengikuti PKK
MU,” ujar Akbar.

Adanya inkonsistensi peraturan  rektor 
dalam pengimplementasiannya, menim
bulkan solusi dari beberapa pihak. Mewaki
li pihak rektorat, Arif berkata seharusnya 
peraturan rektor dimasukkan dalam buku 
pedoman di semua fakultas. “Ketika rek
torat mengeluarkan peraturan maka harus 
diimplementasikan dengan sesuai,” ujar 
Arif. Staf Ahli Wakil Dekan III FEB UB,                                                                                   
Radityo Handrito Putro, SE., M.M., 
mengatakan bahwa secara keseluruhan 
kegiatan sudah bagus tetapi  masalah ad
ministrasinya saja yang perlu dibenahi 
dan kedepannya koordinasi diperbaiki. 
Sebagai perwakilan panitia, solusi juga 
datang dari Akbar. “Pembaharuan sistem 
kehadiran harus terealisasi agar presensi 
PKKMU dapat dijadikan salah satu indi
kator kelulusan PKKMABA,” tutup ma
hasiswa Fakultas Ilmu Komputer ini.

LAPORAN UTAMA

Genta Fikri H.

dari minimnya koordinasi antara pi
hak rektorat dengan dekanat. “Tidak 
ada himbauan dari pihak rektorat men
genai pemberian pertimbangan PKK
MU dalam formulasi kelulusan,” ucap                                                             
Dr. Fatchur Rohman, SE., M.Si. selaku 
Wakil Dekan III FEB. Pertimbangan reka
pitulasi presensi yang lama juga menye
babkan beberapa Kapel PKKMABA 
fakultas tidak mempertimbangkan PKK
MU dalam formulasi kelulusan. “Apakah 
fakultas harus terhambat dalam menilai 
maba FEB ketika nilai mereka yang dari 
universitas belum keluar? Hal itu akan 
membuat kita menunggu dan mengham
bat kita,” ujar Iffat. Menurut pengakuan 
Rafiqi, pada tahun 2015 FAPET tidak 
mendapatkan presensi PKKMU. 

Ada beberapa hal yang menyebabkan 
proses rekapitulasi presensi menjadi lama. 
“Banyaknya jumlah maba dan presensi 
tidak dilakukan dengan sistem kompu
ter maka rekapitulasi butuh waktu lama,” 
ung kap Djairan selaku Kapel PKKMU 
2015. Pihak panitia sudah mencoba me
ngajukan sistem presensi yang baru, tetapi 
tidak disetujui oleh rektorat. Panitia me
nyatakan bahwa presensi menggunakan 
tanda tangan tersebut dibutuhkan untuk 
surat pertanggungjawaban konsumsi dan 
banyaknya dana yang dibutuhkan. 

Melihat kelulusan PKKMU yang tidak 
dipertimbangkan dalam formulasi kelulu
san di beberapa fakultas, muncul beberapa 
dampak yang berkelanjutan. “Jika PKK
MU tidak dipertimbangkan maka akan 
berpengaruh terhadap penanaman nilai 
yang ada,” ucap Djairan ketika ditanya 
via chat. Seluruh rangkaian PKKMU ber
tujuan untuk menanamkan nilainilai yang 
ditetapkan oleh panitia. Adanya maba 
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Fitri Ika P.
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O P I N I

Menurut bahasa latin non  scholae 
sed vitae discimus bahwa manu
sia belajar bukan demi sekolah 

melainkan demi kehidupan. Hal tersebut 
bertujuan supaya kita juga belajar meng
hadapi berbagai problem di  lingkungan 
masyarakat. Dalam mema hami pro
blem tersebut, tentu nya dibutuhkan 
yang namanya kepekaan sosial. Namun, 
 apakah kalian tahu arti dari kata kepekaan 
 sosial ini?  Menurut Kamus  Besar  Bahasa 
 Indonesia, kepekaan  berarti kesanggupan 
bereaksi terhadap suatu keadaan. Sosial 
menurut Salim (2002), berarti segala se
suatu yang lahir, tumbuh, dan berkembang 
dalam kehidupan bersama. Jika 
disimpulkan, kepekaan sosial 
merupakan kesanggupan bereak
si terhadap suatu keadaan dalam 
kehidupan bersama. Namun se
iring berjalannya waktu, bencana 
sosial me ngancam  Indonesia. 
Bukan karena faktor alam yang 
meng guncang bumi pertiwi, 
melainkan sifat kepekaan sosial 
pada zaman nenek moyang kian 
hari semakin memudar.

Melemahnya kepekaan sosial ini dise
babkan karena kurangnya kepedulian 
masyarakat terhadap lingkungan seki
tar. Bahkan Gubernur DKI Jakarta,                                   
Basuki Tjahaja Purnama menyatakan 
 bahwa permasalahan yang terjadi 

 sekarang adalah soal kepedulian terha
dap se sama. Tidak usah jauhjauh, pada 
era 90an silam tidak sulit menemukan 
masyarakat bergotong royong dan juga 
melakukan bakti sosial. Namun kini ke
giatan tersebut sudah jarang ditemui. 
Masuknya teknologi ke  Indonesia mem
buat pemuda sekarang menjadi  asosial 
dan le bih mementingkan dunianya sendi
ri. Padahal berbagai permasalahan bisa 
diselesaikan de ngan lebih peka ter hadap 
lingkungan sekitar. Hal ini bisa dilakukan 
dengan lebih peduli terhadap ling kungan 
sekitar nya, membe rikan sumba ngan dan 
menjadi vo lunter. Kalian bisa memupuk

nya  dengan  banyak    cara, se
perti halnya melalui 

Bangunkan Kepekaan Sosialmu!
Oleh: M. Abid Muflikhin* 
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O P I N I

anak jalanan (anjal). Anjal me rupakan 
anak yang bertempat tinggal di wilayah 
yang tidak memadai. Salah satu alasan 
adanya anjal ini karena  ditelantarkan oleh 
orang tuanya. Kita seharusnya bisa peka 
terhadap lingkungan yang ada dengan 
memberikan segelintir ilmu kepada me
reka. Tak hanya anjal, bisa juga melalui 
Women Crisis center (WCC) di mana 
kalian nantinya memberikan pendam
pingan untuk korban kekerasan terhadap 
perempuan. Upaya lain menumbuhkan
nya ialah dengan mendonasikan darah 
kalian ke orang yang memerlukan. Di 
samping itu, bisa juga dengan menyum
bangkan sesuatu kepada masyarakat yang 
membutuhkan. Meski tidak mendapat
kan bayaran secara materiil, namun ada 
banyak manfaat yang didapat. Manfaat 
dari segi internal mi salnya, kalian bisa 
mengembangkan diri, menggeluti bidang 
yang disukai dan dapat membangun net
working yang luas. Ba nyak juga manfaat 
bagi kesehatan setelah melakukan donor 
darah seperti mencegah penuaan dini, 
membakar kalori, mencegah resiko terke
na kanker dan membuat jantung kalian se
nantiasa sehat. Dari segi eksternal, kalian 
bisa  menolong maupun menyelesaikan 
permasalahan yang ada di masyarakat. 
Berbagai manfaat di atas turut berimbas 
pada dunia kerja kalian nanti nya. Terlebih 
apabila mempunyai kepekaan sosial yang 
tinggi, menjadikan kalian le bih diunggul
kan di mata perusahaan. Se perti halnya 
di negara Inggris, 73% dari perusahaan 
 britanian tersebut akan me rekrut orang 
yang pernah menjadi volun ter. Bahkan 
menurut data dari Wall Street Journal bah
wa 202 Human  Resources Development 
lebih  memerhatikan orang yang sudah 

melakukan kegiatan secara sukarela. Di 
Indonesia pun begitu, fresh graduate yang 
memiliki jiwa kepekaan sosial yang tinggi 
akan dinilai   lebih oleh perusahaan.

Berbagai manfaat di atas tepat un
tuk mahasiswa, karena mereka memiliki 
waktu yang senggang dibandingkan de
ngan pelajar maupun orang yang sudah 
bekerja. Tak hanya itu, mahasiswa juga 
memiliki peran dan fungsi salah satunya 
yakni iron stock. Iron stock merupakan 
generasi penerus bangsa di mana maha
siswa diharapkan memiliki kemampuan, 
keterampilan, dan akhlak mulia. Terlebih 
mereka juga memiliki pem bekalan di 
mana setelah lulus dari perguruan ting
gi, mahasiswa akan menjadi bagian dari 
masyarakat. Sejarah telah membukti
kan bahwa di tangan generasi mudalah 
 perubahanperubahan besar terjadi.

Tentunya kita sebagai mahasiswa ti
dak tinggal diam saja. Alangkah baiknya 
jika kita lebih tergerak dan peduli dengan 
problem yang ada. Bukan hanya peme
rintah yang memiliki kekuasaaan untuk 
menuntaskannya. Melainkan kita sebagai 
warga negara Indonesia turut menangani 
permasalahan yang ada agar bangsa ini 
lebih baik kedepannya. Tidak mudah me
mang menghadapi arus globalisasi dan 
teknologi yang sudah menjamur, namun 
be a good next generation. Jangan skep
tis terhadap perubahan zaman dan jangan 
pula mau terbawa arus. Semakin tinggi 
kepekaan sosial seseorang, maka bukan 
tidak mungkin bangsa ini menjadi lebih 
baik.

*Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi 2015
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Foto & Narasi :  Deni Ganda W.
Tata Letak  :  Janet Celvian D.

Diminum Dulu Obatnya

Berbeda

Kontradiksi
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Foto & Narasi :  Deni Ganda W.
Tata Letak  :  Janet Celvian D.

Jangan Kendor

Saling Bantu

Tiada Kata Terlambat
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Ali juga menceritakan kegagalannya ber
jualan susu kedelai.  “Waktu jualan susu 
kedelai,  aku titip ke setiap fakultas habis 
itu ditinggal. Ya ada yang beli terus gak 
bayar,” tambahnya. 

Walau sering kali gagal, motivasi yang 
besar untuk belajar hidup mandiri dari 

 usahanya menjadi alasan tetap bang
kit dan mencoba kembali. Setelah 
45 kali gagal menjadi  reseller, 
 akhirnya ia membera nikan diri ter
jun ke ranah produksi. “Bosan jadi 

reseller terus cari pengalaman 
baru di produksi,” ungkap ma
hasiswa yang suka bermain 
bola ini. Sempat terpikirkan 
olehnya ide untuk menco
ba produksi kaos karena 
dirasa  mudah, tetapi ia 
 mengurungkannya karena 
peluang  pasarnya sudah 
dianggap ramai. “ Akhirnya 
cari yang lain, waktu lihat 
NET. (red. stasiun televisi) 
acaranya Sarah Sechan kan 

souvenir nya bantal, dari situ 
aku coba jual an kaya gitu di 
Malang,” tuturnya dengan 

santai.
Minimnya pengalaman 

membuat Ali merasa kesulitan dalam 
menjejaki bidang produksi, dari mulai 
mencari bahan sampai percetakan ban
talnya. Begitu pun dengan pemasarannya, 
produk bantal custom ini masih tergolong 
hal baru khususnya di Kota Malang se
hingga ia butuh strategi ekstra. “Awalnya 
dari teman ke teman, tapi aku ingin semua 
anak Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) 

Semakin Mandiri dengan Berbisnis

S O S O K

Aktivitas kampus yang masih 
 belum pulih pasca liburan, tidak 
membuat atmosfernya sunyi dari 

kesibukan  mahasiswa. Di antara orang
orang yang berlalulalang, terlihat seo
rang mahasiswa Jurusan Ekonomi Islam 
angkatan 2014 tengah duduk di kursi kayu 
sambil memainkan gadgetnya.  Sem
bari tersenyum ramah, ia   mengawali 
perbincangan kami siang itu. Dia                                        
Ali   Akbar Rosyad yang akrab  disapa 
Ali  merupakan owner  Happy 
 Sleepy, produsen bantal 
custom di Kota Malang yang 
memulai bisnisnya sejak 
bulan Agustus 2015.

Lakilaki kelahiran 
28 September 1995 ini 
mengaku memiliki hobi 
berjualan,  “Sejak kelas 3 SMA 
sering lihat teman yang jualan, 
daripada nganggur waktu libur
an panjang, jadi mulai coba dan 
akhirnya ketagihan.” Berawal 
dari isengiseng untuk berbisnis, 
Ali memulainya  dengan men
jadi reseller. “Jadi barangnya 
dari orang, terus aku yang  jual. 
Karena terbatas modal, jadi 
reseller itu lebih enak tinggal 
ambil, kalau laku  yaudah tetapi kalau 
 enggak bisa dibalikin,” ucapnya. Jenis 
bisnis yang direntas Ali pun beragam, dari 
mulai menjual baju bola ke sesama teman, 
online shop pakaian wanita, sampai ber
bisnis susu kedelai. Akan tetapi kendala 
seperti permintaan yang tidak pasti dan 
kurang menguasai ragam pakaian wa
nita membuatnya harus rela gulung tikar.        
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Nama: Ali Akbar Rosyad
TTL: 28 September 1995

Moto: Only God can stop my dream
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tau, akhirnya ikut  sponsorship biar semua 
kenal merek ini jualan bantal,” tutur putra 
asli Kota Apel ini. 

Ali ingin menghadirkan bantal yang 
unik dan terlepas dari fungsi bantal pada 
umumnya. “Aku mau menghadirkan pro
duk bantal yang enggak cuma dibuat ti
dur tapi juga bisa buat hadiah, souvenir, 
dan vandel. Jadi, fungsinya lebih  banyak 
daripada bantal biasa,” ucapnya. Selain 
mengemas produk bantalnya menjadi 
multifungsi, desain dan konsep yang bisa 
dipesan sendiri oleh konsumen mem
buat produk ini banyak digemari. Usaha 
yang sudah berjalan satu tahun ini telah 
memberikan banyak manfaat, baik untuk 
 dirinya maupun orangorang di sekitar
nya. Ali mengaku dengan bisnisnya 
ini, ia telah mampu mandiri dalam me
menuhi uang saku dan juga mengamalkan 
ilmu yang  didapat dari studinya di FEB 
 Universitas Brawijaya. Pada bisnisnya 
ini, Ali juga memberdayakan para tetang
ga dan temantemannya dalam proses 

S O S O K

 produksi. “Kalau aku sendiri yang nger
jain semua, ya enggak kuat lamalama,” 
ujar nya sambil tertawa.  

Di balik kesibukan usahanya, saat ini  
Ali masih tercatat sebagai mahasiswa ak
tif semester lima. Menurutnya, jika ingin 
aka demik tetap bagus di tengah kesibuk
an, maka harus ada sesuatu yang dikor
bankan. Ali memutuskan untuk merelakan 
kegiatannya di organisasi. Tetapi hal itu 
tidak disesalinya, selama ia tetap bisa 
menjalin hubungan baik dengan teman 
di  organisasi. Dengan pilihannya, cowok 
yang mempunyai moto hidup only God 
can stop my dream ini bersyukur bisa 
mempertahan kan indeks prestasi yaitu 
minimal 3,5 dari awal sampai sekarang. 

Terakhir, Ali juga menyampaikan 
harapannya kepada mahasiswa baru bah
wa pemuda zaman sekarang jangan ber
gantung menjadi karyawan, justru harus 
mandiri menciptakan peluang kerja. Bisa 
memulai dengan cobacoba buka usaha 
seperti jadi reseller. “Meskipun enggak 
laku, jangan putus asa kalau mau ber
wirausaha, karena semua itu memang 
butuh proses,” tutupnya di akhir perbin
cangan. 

Dina Meiliana
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saja yang lulus bersyarat dan enggak lu
lus.” Batas waktu yang ditentukan oleh 
panitia untuk mendaftar yakni 10  Agustus 
2016 dan bisa langsung menghubungi 
Vandyega dengan format: NAMA/NIM/
TIDAK LULUS GARUDA.

Terdapat alasan mala memutuskan 
mengikuti kembali kegiatan PKK MABA. 
Panji Sudono Bekti, mahasiswa angkat
an 2015 mengatakan bahwa, “Aku ikut 
lagi karena setahuku ada peraturan bah
wa sertifikat kelulusan ini menjadi pra
syarat untuk skripsi,” ucapnya. Mengikuti 
PKKMABA  bersama ‘adik tingkat’ tak 
membuatnya ragu, meskipun timbul rasa 
degdegan karena ia diospek oleh teman 
sendiri.

Dengan adanya peraturan rektor terse
but, segelintir harapan pun timbul, baik 
dari mahasiswa maupun panitia. Panji ber
harap agar kedepannya mahasiswa ang
katan 2016 dapat mengikuti seluruh rang
kaian kegiatan PKKMABA.  Vandyega 
juga berkata, “Harapanku sih maba ikut 
seluruh rangkaian, dan mematuhi tata ter
tib soalnya ini kewajiban mereka.”

P E R N I K

Annida Zahra

Indikator/Indri

PKK‘MALA’

Pengenalan Kehidupan Kampus 
 Mahasiswa Baru (PKKMABA) 
adalah sebuah kegiatan yang harus 

diikuti oleh seluruh maba di awal tahun 
akademik. Sesuai namanya, PKKMABA 
ini bertujuan untuk perkenalan kehidupan 
kampus yang akan dijalani. Seperti kegiat
an akademik, kemahasiswaan, maupun 
hal lain yang bermanfaat bagi mereka. 
PKKMABA Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Brawijaya (FEB UB) tahun 
ini bertajuk INCREDIBLE 2016. Kegiat
an ini dilaksanakan pada 31 Agustus  1 
September 2016 di FEB UB.

Seyogianya PKKMABA ini diikuti 
oleh maba, namun ada hal berbeda terjadi 
pada pelaksanaannya tahun ini. Dari seki
tar 930 mahasiswa yang terdaftar menja
di peserta, ternyata ada lima orang yang 
tercatat sebagai mahasiswa lama (mala). 
Yakni satu orang angkatan 2014 dan em
pat lainnya dari angkatan 2015. Hal terse
but dikarenakan adanya Peraturan Rektor 
tahun 2016 yang menyebutkan bahwa 
seluruh mahasiswa wajib mengikuti rang
kaian kegiatan PKKMABA. Sanksi pun 
akan diberikan apabila peserta tidak me
naati peraturan tersebut. Antara lain ti
dak dapat memperoleh fasilitas beasiswa, 
mengikuti kegiatan mahasiswa tingkat 
universitas, serta mengikuti ujian akhir 
sarjana (skripsi). Berkaca dari hal tersebut, 
pihak panitia telah melakukan himbauan 
kepada mala yang tidak lulus dalam PKK
MABA. Seperti yang diungkapkan oleh 
Vandyega Qanayadeshtra  Almatsier 
selaku Koordinator Divisi Hubungan Ma
syarakat dan Dana (HUMDAN), “Waktu 
itu panitia Garuda 2015 ngepost siapa 
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Navigasi Pemikiran dan Kepercayaan

R E S E N S I

siapa pun pasti ada tujuan tertentu yang 
ingin dicapai. Semua strategi yang dibahas 
membutuhkan komunikasi efektif sebagai 

nilai tambah kepribadian 
seseorang. 

Jika menyelisik lebih 
dalam lagi, gaya bahasanya 
mudah dimengerti diban-
dingkan buku-buku  bertema 
serupa. Selain itu banyak 
kutipan para ahli yang di-
sisipkan. Tetapi penjelasan 
yang diberikan terlampau 
singkat. Penulis juga hanya 
menekankan dalam beberapa 

titik saja seperti ko-
munikasi. Di setiap 
bab selalu ada poin 
tersebut sehingga 

penjelasannya selalu diulang-ulang. Se-
lanjutnya ada beberapa penjelasan yang 
membutuhkan gambaran seperti raut 
wajah atau bahasa tubuh. Ditakutkan 
pem baca salah menafsirkan beberapa 
penjelas an yang ada.

Para pembaca pun diharapkan lebih 
cermat dalam memahami karena banyak 
sekali manfaatnya. Jika ada penjelasan 
yang memang kurang jelas, cobalah men-
cari referensi lain yang terpercaya. Jangan 
lupa untuk mempraktikkan penjelasan 
yang ada.

Janet Celvian D.

Kalimat di atas diambil dari buku “19 
Menit Menaklukkan Orang-Orang 
di Sekitar Anda”  karangan 

Cahyo Satria  Wijaya.  Buku 
ini  dicetak pada tahun 2011 
oleh  Imortal Publisher. 
Penulis melihat bahwa ma-
nusia adalah makhluk sosial 
yang butuh berinteraksi satu 
sama lain. Tapi masih ada 
orang yang merasa sulit atau 
takut bergaul dengan orang 
lain.

Buku ini mengajarkan 
berbagai hal agar orang 
lain bisa memer-
cayai Anda. Pen-
jelasan awalnya me-
ngenai kepribadian 
 seseorang seperti sanguinis, melankolis, 
 koleris, dan plegmatis. Selain itu juga di-
jelaskan mengenai konsep dan strategi 
 memengaruhi orang lain. Konsep tersebut 
diambil dari penelitian Gary Yukl (1992), 
Profesor di University at Albany,  Amerika.
Buku ini menjelaskan sembilan strategi 
dan teknik meyakinkan orang lain, me-
minta ide, meminta mereka berpartisipasi 
dalam suatu kegiatan, membuat senang, 
landasan pertemanan, penukaran pema-
haman, meminta bantuan orang lain un-
tuk memengaruhi, membe rikan ancaman, 
dan memiliki otoritas.

Pada dasarnya buku ini hanya me-
nekankan pada gaya berkomunikasi. Di-
jelaskan bahwa saat berinteraksi dengan 
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“Antara dua orang yang saling belum mengenal sebenarnya satu sama lain 
ingin berkenalan, namun tidak ada salah satu yang mempunyai keberanian untuk 

memulainya.”

Judul Buku   : 19 Menit Menaklukkan Orang-Orang di Sekitar Anda
Penerbit        : Imortal Publisher
Tahun Terbit: 2011
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Terkikisnya Eksistensi Kebu  dayaan        
Nasional

Pernahkah Anda mendengar  istilah 
break dance, Jaipong, hiphop, 
Keroncong? Ya, keempat hal terse

but merupakan salah satu contoh dari 
sebuah kebudayaan. Walaupun dalam 
kehidupan kita seringkali mendengar isti
lah kebudayaan, tapi tak sedikit dari kita 
paham akan artinya. Lalu, apakah definisi 
dari kebudayaan itu? Menurut Kamus Be
sar Bahasa Indonesia,  ke    budayaan adalah 
hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal 
budi) manusia  sep  erti kepercayaan, kese
nian, dan adat istiadat. Kebudayaan berasal 
dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, 
yang me rupakan bentuk jamak dari buddhi                                                                             
(budi atau akal). Seperti yang telah di
jelaskan, setiap daerah di Indonesia mem
punyai adat istiadat dan kepercayaannya 
sendiri  sehingga tercipta sebuah kebu
dayaan asli daerah yang memiliki ciri 
khas. 

Selain kebudayaan asli daerah, kita 
juga sering mendengar yang namanya ke
budayaan nasional. Menurut  pan      da ngan 
Ki Hajar Dewantara, kebudayaan  nasi onal 
merupakan puncakpuncak dari kebu
dayaan daerah. Koentjaraningrat juga 
mengatakan bahwa kebudayaan nasi
onal adalah kebudayaan yang didukung 
oleh sebagian besar warga suatu nega
ra dan memiliki syarat mutlak bersifat 
khas dan dibanggakan, serta memberikan 
 identitas bangsa. Bila ditelisik lebih jauh 

lagi,  kebudayaan nasional merupakan 
 gabung an kebudayaankebudayaan dae
rah yang tercipta dari karya cipta ma
syarakat dan memilik sifat khas serta rasa 
kebanggaan. 

Namun ternyata banyak ditemukan 
fenomena yang bersinggungan langsung 
dengan kebudayaan nasional. lagu Rasa 
Sayange, tari Kecak, tari Reog  Ponorogo, 
Batik, dan yang terbaru  tari TorTor 
serta alat musik Gordang Sembilan 
pernah diklaim oleh negara Malaysia. 
Dilansir oleh Wakil Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Bidang Kebudayaan                               
Wiendu Nuryanti, tercatat bahwa negara 
Malaysia sudah tujuh kali mengklaim ke
budayaan Indonesia sejak tahun 2007. Di 
sisi lain, masuknya kebudayaan asing se
cara besarbesaran merupakan sebuah an
caman terhadap keberadaan kebudayaan 
nasional bangsa Indonesia. Ketertarikan 
masyarakat terhadap budaya asing bisa 
dilihat melalui perilaku anak muda zaman 
sekarang yang cenderung senang mempe
lajari ta rian break dance daripada kebu
dayaan asli bangsa Indonesia.

Jika ditarik benang merah, sebenar
nya ada beberapa permasalahan yang 
melatarbelakangi fenomena terancam
nya kebudayaan nasional. Turunnya 
sense of  belonging masyarakat terhadap 
 kebudayaan nasional adalah salah satu con
tohnya.   Saat ini, masyarakat memang 

Oleh: Naufal Hilmy F.G.*
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terlalu  condong menggunakan 
kebudayaan  asing. Apalagi pe
rilaku anak muda zaman seka
rang cen derung mengadopsi 
kebudayaan asing yang dinilai 
gaul dan lebih kece. Sangat di
sayangkan melihat bahwa anak 
muda adalah generasi penerus 
bangsa yang diharapkan mampu 
memperta hankan identitas asli 
 bangsa ini. Ma syarakat seka
rang tak terke cuali  seorang ma
hasiswa, dinilai kurang paham 
akan esensi esensi dari kebu
dayaan nasional dan hanya se
batas simbolis saja. Hal ini ma
kin mendukung asumsi bahwa 
sense of belonging masyarakat 
terhadap kebudayaan  nasio nal 
saat ini berkurang. Kurang maksimal nya 
peran peme rintah untuk memproteksi 
kebudayaan  nasio nal juga menyebab
kan beberapa kali kebudayaan asli bang
sa  Indonesia diklaim oleh negara lain. 
Pemerintah Indonesia kurang responsif 
menanggapi kejadian pengklaiman yang 
ada. Kejadian seperti ini sangat disa
yangkan apabila terulang kembali di masa 
depan. 

Tentu       saja   permasalahan   permasal   a  han 
di atas tidak boleh dibiarkan terus me
nerus terjadi. Di situlah peran dari seo
rang  mahasiswa sangat dibutuhkan me
lihat bahwasanya kita mempunyai peran  
dan fungsi sebagai iron stock. Idealnya 
sebagai seorang mahasiswa, kita harus 
mampu memberi solusi untuk mening
katkan sense of belonging ma syarakat 
ter hadap kebudayaan nasional. Maha
siswa harus bisa menumbuhkan ke
sadaran ma syarakat terhadap  pentingnya 

 melestarikan kebudayaan asli bangsa 
  Indonesia. Menumbuhkan kesadaran 
masyarakat terhadap kebudayaan  nasional 
dapat melalui penyelenggaraan kegia
tan se minar, me ngadakan pameran bu
daya dan menampilkan pertunjukan seni. 
Seperti yang pernah ada di  Universitas 
 Brawijaya, seperti mengadakan event 
kampung budaya dan seminar batik. De
ngan ada nya kegiatan seperti ini, diha
rapkan mampu me ngenalkan kebudayaan 
nasional sebagai sebuah identitas bangsa 
kepada khalayak umum. Mahasiswa juga 
harus ikut andil mendesak pemerintah 
dalam  melin  d u ngi  kebudayaan nasio nal.  
Ber bagai cara harus dilakukan seperti 
mengadakan  forumforum diskusi de ngan 
pihak terkait, jika sudah terlalu urgent 
maka mahasiswa bisa membuat petisi un
tuk me ngatasi permasalahan tersebut.

*Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi 2015

Indikator/Naufal
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C A M I L A N

Siang itu setelah menyelesaikan kelas 
pagi mereka, tiga orang mahasiswa 
baru (maba) yang berasal dari tiga 

daerah berbeda (Jawa, Batak, dan Papua) 
berkumpul di kantin FEB untuk mengisi 
perut kosong mereka.

Joko : Sampeansampean bagaimana PKM
nya, dengerdenger sudah cair kemarin pen
danaannya? (dengan logat Jawanya yang ken
tal)
Marinus : Sudah, kita so lihat pengumuman jo. 
(sudah, kita sudah liat pengumumannya *kalau 
kalian enggak mengerti artinya)
Yunus : Heee apa pula kau ini, mana si Joko 
tahu kau ngomong apa.
Joko : Waduh masmas ini, lebih baik kita 
ngomong pakai bahasa Indonesia saja, biar 
semuanya paham, iya toh? (sambil nyengir)
Marinus:  Betul sekali ko bilang. 
 (menganggukangguk)
Yunus : Aku dengar pengumuman pendanaan 
hasil PKM sudah keluar, parah kali kelompok 
aku tidak lolos.
Joko : Lhahh sama toh mas, kelompokku juga 
enggak lolos.
Marinus : HAHAHAHAHA….
Yunus : Macam mana pula kau malah ketawa 
Marinus?
Joko : Kenapa toh Nus? Seneng ya kamu  punya 
teman  ndak lolos juga PKMnya?
Marinus : Bisa saja ko bilang sa tidak lulus, 
sa lulus dapat uang banyak kemarin dari PKM 
hahahaha.. (sambil terkekeh menyombongkan 
diri)
Yunus : HAAHHH? Bijimana kau bisa lulus hei 
Marinus?
Joko : Buajigurrr! songong banget yo lolos 
PKM, tapi selamat deh Nus.
Marinus : Sabar ya kalian semua, padahal sa 

cuma kerjain semalam sajo. Tinggal copy terus 
paste lalu sa edit sedikit beres suda itu propo
sal hahahahahaha.
Yunus : B*DATT KAU!! Kita kerjain serius 
saja tidak lolos, kelompokku sampai lembur 
kerjain, macam mana pula kau copy paste 
 (copas) malah lolos??!! (emosi  meledakledak 
sambil memasukkan dua roti sekaligus ke 
 mulutnya)
Joko : Sabar mas sabar. (dalam hati ‘bajiiing 
ternyata copas malah lolos’ seraya menahan 
emosi mengelus dada)
Marinus : Hehehe kalian lihat nih hp baru sa 
beli kemarin dapat uang banyak dari PKM, 
daripada marahmarah sajo mending kita selfie 
dulu ka.
Yunus : ASTAGA MARINUSSS!! Kan itu 
dana PKM harusnya dipakai buat penelitian 
dan pengembangan proposal kamu.
Joko : Elahdalah sudah dapet uang dari copas 
aja, kok yo uangnya malah buat yang ndak 
bener toh.
Marinus : Jangan iri sajo kalian semua, ini 
uang sa dari PKM masih banyak bisa pake 
buat berfoyafoya. Mau ka sa traktir makanan? 
Hahahaha.
Yunus : Hmm nyogok nih ya (gelenggeleng 
kepala menolak rayuan Marinus), tapi kalo 
dipikirpikir bisabisanya ya begini sistem nya. 
Joko : Huhh, padahal diluar sana banyak 
 mahasiswa yg serius mengerjakan PKM ini 
dan berharap lolos. (dalam hati kayak PKMku 
gini nih harusnya yang lolos)
Marinus : Sudah sudah, kalau kita terus berde
bat bisabisa makanan kita tidak habis, seben
tar lagi kelas Pak Susu akan dimulai, kalau kita 
telat gawat ini kena marah lagi ka kita bisa.
Yunus : Alamak benar pula kau ini! Ayo be
rangkat.

Serius Sambat, Curang Malah Berhasil Cepat

Favan Abu R.




