
 maksimal dalam menyampaikan nilai-nilai eti-
ka dan religiusitas dalam RICQ. Stevia  Annisa 
Greinalldi selaku Koordinator Divisi (Kodiv) 
Administrasi memaparkan bahwa jika maba ab-
sen dalam kegiatan RICQ, maka mereka tidak 
mendapat ilmu, kebersamaan dengan maba lain, 
dan sharing  dengan mentor serta mengham-
bat kelulusan mereka. Selaras dengan  Stevia, 
 Guritno Arivaan Prastama selaku Kodiv Aca-
ra meng ungkapkan, dampak bagi maba adalah 

ilmu terkait pemahaman dan apa 
yang disampaikan mentor tidak 
didapatkan. Pengalaman mengi-
kuti kegiatan RICQ juga tidak 
dirasakan oleh maba. Hal seru-
pa juga diucapkan oleh  Tazki, 
“Yang terjadi ya, akhirnya pe-
mahaman dan informasi yang 
disampaikan gak tersampaikan 
dengan maksimal, paling juga 
miss asimetric information.”

Melihat adanya masalah yang 
terjadi, muncul lah ber bagai 
harap an dari panitia, maba, dan 
juga wakil dekan I untuk rang-
kaian ke giat an  PKKMABA se-
lanjutnya. “Harap an nya maba 
juga aktif untuk datang dan 
meng ambil manfaat seba nyak-
banyaknya, dan panitianya juga 
memberikan fasilitas yang baik,” 
jelas  Stevia mengenai harapan-
nya untuk maba dan panitia. 
Dari maba sendiri juga memiliki 
harapan untuk panitia. Ahmad 
Zaki Pratama maba dari Jurus-
an  Manajemen 2018 pun ber-
harap bahwa panitia lebih teratur 
lagi agar jadwal kegiatan tidak 
bentrok dengan kelas dan hal 
lainnya. Rishad juga menambah-
kan bahwa rangkaian acara se-
lanjutnya dibuat lebih seru lagi, 
panitia juga harus lebih memper-
timbangkan lagi me ngenai wak-
tu pelaksanaan ospek.  Abdul 
Ghofar, SE., MSi., MAcc., 
DBA., Ak., CA. selaku Wakil 

Dekan I FEB UB juga mengutarakan harapan-
nya. “Semua kegiatan di luar itu harus menye-
suaikan dengan jadwal kuliahnya  mahasiswa, 
jadi sebenarnya tidak boleh ada pemaksaan wa-
jib hadir, padahal (walaupun) untuk kegiatan 
lain di luar kegiatan akademik,” tutup Ghofar.
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ospek jurusan dan ibadah. Ia pun berpendapat 
bahwa pelaksanaan RICQ di malam hari dirasa  
sesuai dengan jadwal kegiatan maba dan panitia. 

Lantaran RICQ diadakan di malam hari, bebe-
rapa maba mengeluh karena rangkaiannya dilaku-
kan setelah kegiatan  akademik. “Karena ikut 
RICQ jadi kan pulangnya malam, terus  ngerjain 
tugasnya sampai lebih dari jam dua belas, besok-
nya kan ada kuliah pagi jadinya ngantuk. Pada-
hal sesuai materi yang disampaikan dari RICQ 

kalo pas jam pelajaran itu gak boleh ngantuk, 
dosa gitu,” keluh Ummul Maghfiroh, salah satu 
maba Jurusan Manajemen 2018. Selaras dengan 
Ummul, Rishad Rizky Muhammad maba Jurusan 
Manajemen 2018 pun mengeluhkan hal yang 
sama terkait pelaksanaan ospek di malam hari. 
Rishad menjelaskan mengenai partisipasi maba 
menurun karena RICQ yang dilakukan pada saat 
weekday itu kurang efektif. Hal tersebut dikare-
nakan ada kelas pengganti dan juga banyak tu-
gas, jadi maba pun merasa malas apalagi pelak-
sanaan RICQ juga dilaksanakan malam hari.

Menurunnya partisipasi maba dalam mengi-
kuti RICQ menyebabkan panitia kurang 
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Pengenalan Kehidupan Kampus Maha-
siswa Baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
 Universitas Brawijaya (PKKMABA 

FEB UB) tahun 2018 kali ini, memiliki tema 
 Revolution. Terdapat tujuh nilai yang dibawa 
dalam  Revolution, seperti religiusitas, intelek-
tualitas, nasionalisme, inovatif, kepedulian, eti-
ka, dan integritas. Kegiatan yang ada di dalam 
 Revolution membawa nilai-nilai yang berbe-
da. Misalnya, penerapan nilai etika dan religi-
usitas, terdapat pada kegiat an 
Revolution in  Character Qual-
ity (RICQ). Menurut penjelas-
an dalam  Revolution Hand-
book  PKKMABA FEB UB 
2018, RICQ bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas spi ritual 
yang dikemas dengan bentuk 
 mentoring. RICQ diadakan se-
banyak tiga kali dan terdapat 
penyampaian materi pemaham an 
spiritual serta tole ransi antar umat 
beragama. Tazki Theosofi selaku 
ketua pelaksana  PKKMABA 
mengungkapkan bahwa kegiat-
an RICQ ini, sebagai ajang untuk 
mengembangkan karakter secara 
jasmani dan juga rohani bagi 
teman-teman maba di FEB UB.

Revolution Handbook PKK-
MABA FEB UB 2018 di BAB 
V Pasal 19, Poin F (aturan pen-
jelas) mengenai hak dan kewa-
jiban menyatakan bahwa pe-
serta wajib mengikuti seluruh 
rangkaian  PKKMABA FEB UB 
2018. Maba yang seharusnya 
wajib mengikuti rangkaian ke-
giatan, ternyata tidak menjalank-
an kewajibannya. Dilihat dari 
rangkaian kegiatan RICQ yang 
diadakan di malam hari mulai 
pukul 18.00 WIB, jumlah parti-
sipasi maba semakin berkurang 
dari rangkaian pertama hingga 
tera khir. Tazki juga mengiakan 
ada nya fenomena menurun-
nya partisipasi maba yang 
terjadi pada rangkaian terakhir RICQ.

Terdapat beberapa faktor atau penyebab dari 
menurun nya partisipasi maba dalam mengiku-
ti kegiatan RICQ di malam hari. Salah satunya 
adalah kegiatan RICQ yang berbentrokan den-
gan jadwal akademik. Tazki memaparkan bahwa 
terdapat kelas pengganti pada kegiatan RICQ, 
misal nya dalam rangkaian terakhir terdapat lima 
kelas pengganti. “Ya ini kurang koordinasi sama 
pihak dekanat juga sih terhadap penyelangga-
raan ospek ini sehingga dibentrokin sama ke-
las pengganti,” tambahnya. Tazki menjelaskan 
bahwa penempatan RICQ saat weekend akan 
mengganggu agenda atau kegiatan maba,  seperti 
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Ospek Malam, Kehadiran Maba Dipertanyakan


