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Dekan baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Brawijaya (FEB UB) peri-
ode ini (2018-2023) te ngah menggen-

carkan kebijakan baru terkait infrastruktur yang 
berstandar nasional. Tujuan dekan untuk mem-
perbaiki infrastruktur adalah memberikan ruang 
belajar yang kondusif bagi mahasiswa FEB UB. 
Ainur Rofiq, S.Kom., S.E., M.M., Ph.D., CFA. 
selaku Wakil Dekan II yang mengurusi bagian 
Administrasi Umum dan Keuangan FEB UB 
turut memaparkan terkait kebijakan tersebut. 
“Kita itu akan menciptakan fasilitas kampus yang 
standar nasional, kalau bisa standar internasional 
agar mahasiswa kita itu bisa belajar dengan baik, 
(fasilitas) bisa dijadikan tempat berinteraksi, dan 
bersosialisasi yang baik,” jelasnya.

Beberapa infrastruktur di lingkungan 
FEB UB mulai dibenahi. Lapangan bas-
ket di sam ping gedung Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM) FEB UB serta pe-
renovasian gazebo telah terlebih dahu-
lu selesai dan sudah bisa dimanfaatkan. 
Selain hal di  atas, terdapat fasilitas lain 
yang belum terealisasikan yaitu marmer. 

Marmer merupakan tempat yang 
biasanya digunakan para mahasiswa 
FEB untuk berkumpul, berdiskusi, dan 
melakukan segala bentuk kegiatan lain-
nya. Keberadaan marmer di FEB UB ini 
tentu tak luput dari esensi. Salah satu 
mahasiswa FEB UB yang merupakan 
pengguna marmer sejak tahun 2013, 
merasakan pentingnya marmer ini un-
tuk menumbuhkan rasa solidaritas. “Bi-
asanya anak-anak suporter ngumpul di 
sini. Di sini terbentuk solidaritasnya. Marmer ini 
jadi saksi bisu lah istilahnya. Sharing- sharing 
kerjaan, problem terkait perkuliahan, skripsi, 
dan lain sebagainya. Jadi basecamp rame-rame,” 
kata Fauzan Fikri.

Mahasiswa Manajemen FEB UB angkatan 
2015 Farhan Panji Widagdo, juga merupakan 
pengguna setia fasilitas diskusi tersebut. Pria 
yang akrab disebut Panji itu mengatakan bah-
wa diskusi akan berjalan secara kondusif jika 
didukung fasilitas yang memadai. “Seharusnya 
(tempat diskusi), satu bersih, kedua ada tempat 
duduk, ada meja, normalnya se perti itu, serta 
kondusif,” tegas Panji. 

Realitasnya, kondisi marmer sekarang sudah 
jauh dari kata layak. Banyak meja yang sudah 
patah, kursi yang hilang, sampah yang berserak-
an, serta terakhir atap yang bocor. Para peng-
guna marmer meresahkan kondisi saat ini yang 
mempriha tinkan. “Sudah gak layak di bilang 
tempat buat ngumpul, atau tempat buat duduk 
dis kusi, sudah bener-bener hancur kalau seka-
rang,” tambah Panji. Selain itu, diperkuat dari 
orang yang bertanggung jawab atas perlengkap-
an di FEB UB yaitu Setu S.E., M.MA. Beliau, 
selaku Kepala Sub Bagian (Kasubbag.) Umum 

dan Perlengkapan pun telah menyadari kondisi 
marmer yang tidak layak. “Sekarang memang 
sudah tidak layak, sudah pecah semua, sudah 
jelek, dan kumuh,” paparnya. Sejalan dengan 
kebijakan dekan baru untuk menstandardisa-
si infrastruktur FEB UB, serta melihat kondisi 
marmer yang sudah tidak layak, muncul rencana 
perenovasian marmer. Setu menambahkan awal 
perencanaannya dimulai dari bulan Agustus ta-
hun 2018.

Setelah munculnya rencana perenovasian 
marmer, Wakil Dekan II FEB UB menyusun 
anggaran untuk pelaksanaan pembenahan in-
frastruktur. “Dulu sudah kita rencanakan (kebi-
jakan) pada awal tahun, (setelah itu) anggaran 

kita rencanakan, apa saja yang direnovasi, apa 
saja yang mau dibangun, apa saja yang akan 
dikembangkan,” tegas Rofiq. Setelah anggaran 
direncanakan, disalurkan ke Kasubbag. Umum 
dan Perlengkapan. Anggar an tersebut digunakan 
untuk me mulai teknis prosedur yang sudah ada. 
“Semua nya kan ada anggaran nya, nah dasar 
ang garan itu kemudian ada dibuat Rencana Ang-
garan Belanja (RAB), setelah RAB sudah  keluar 
volumenya dan  macem-macem, nah artinya dari 
RAB itu (pengeluaran) tidak boleh melebihi 
 anggaran tadi,” jelas Wakil Dekan II. 

Setu sebagai penanggung jawab pelaksa-
na teknis, menyampaikan hal ini harus melalui 
berbagai prosedur. “Prosedurnya pertama cari 
vendor dipanggil untuk melihat kondisi, lalu 
minta didesain yang bagus, terus ketika desain 
telah selesai di-approve ke jajaran dekan, lalu 
dirapatkan,” ujarnya. Setelah semua prosedur 
teknisnya te lah dilewati dan mendapatkan per-
setujuan dari dekan beserta jajaran, vendor bisa 
langsung mengerjakan perenovasian marmer.

Sejauh ini, penggarapan marmer telah 
mendapat kan persetujuan dari Wakil Dekan II. 
Desain pun telah disepakati, tetapi bahan dasar 
tempat diskusi tersebut bukan berasal dari 

marmer lagi. “Bukan dari mar mer, wong kombi-
nasi kayu dengan beton,” jelas Rofiq. 

Namun, hingga dua bulan berjalan, per-
baikan marmer belum bisa terealisasikan dan 
selesai pengerjaannya ditargetkan hingga bulan 
November. Di perjalanan perencanaan pere-
novasian marmer terdapat kendala teknis yaitu 
pencarian vendor, hal tersebut cukup memakan 
waktu untuk terwujudnya perenovasian mar mer. 
“Vendornya lama, nanti dia memikirkan bahan-
nya yang pas. Setelah oke semuanya nanti sudah 
clear semua, ada pe nawarannya berapa, baru 
disetujui,” tambah Setu.

Lamanya pencarian vendor disebabkan oleh 
penyeleksian kualitas vendor. “Ya lah, kita gak 

mau vendornya yang asal-asalan kan. 
Kualitasnya jelek kan gak mau kita. 
Komitmen kita kan menghadirkan fasi-
litas yang terbaik untuk mahasiswa,” 
tegas Rofiq. Selain itu, sulit nya bertemu 
dengan dekan serta jajarannya, juga 
menjadi kendala terhambatnya teknis 
dalam proses renovasi marmer, yaitu 
untuk mengesahkan vendor dan desain-
nya sendiri. “Belum tentu langsung 
ketemu karena kesibukan pimpinan, 
ya dekan itu. Jadi kendala waktu ber-
temu,” ujar Kasubbag. Umum dan Per-
lengkapan. Hal itulah yang mendasari 
teknis dalam prosedur perencanaaan 
perenovasian marmer terhambat.

Rusaknya salah satu tempat dis-
kusi menyebabkan para pengguna nya, 
khususnya mahasiswa FEB  sangat 
menanti- nanti kapan pemugar an tem-

pat tersebut akan dilaksanakan. Panji pun 
turut berharap untuk dipercepat perenovasian. 
“Harapannya (renovasi) secepatnya. selain buat 
 ngumpul, juga buat teman-teman dari luar yang 
datang ke teman-teman lembaga, jadi saat first 
impression-nya (ke mar mer) gak rusak,” ung-
kapnya. Ditambahkan oleh Fauzan, saat marmer 
ini sudah direnovasi, harus dijaga oleh seluruh 
mahasiswa FEB UB. 

Begitupun Wakil Dekan II yang turut me-
wanti-wanti agar mahasiswa FEB UB dapat 
menjaga fasilitas dengan baik. “Mestinya 
ikut merawat, menjaga gitu, wong marmer itu 
 sangat kuat sekali, lha kok bisa putus, rusak 
seperti itu, ya kan keterlaluan. Mestinya secara 
 bersama-sama dijaga kebersihannya. Dijaga 
 jangan sampai rusak sehingga bisa digunakan,” 
tutup Rofiq.
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