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nalistik kaleng bukanlah sebuah pilihan. 
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Abaikan Koordinasi, Penilaian 
Raja Tak Terintegrasi

Semester ganjil menjadi pertanda 
dimulainya rangkaian kegiatan 
penerimaan mahasiswa baru (maba), 

tak terkecuali Universitas  Brawijaya 
(UB). Kegiatan seperti ini sudah diatur di 
dalam Peraturan Rektor (Pertor) UB No-
mor 33 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan 
Pengenalan Kehidupan Kampus bagi 
 Mahasiswa Baru (PKKMABA). Tujuan 
yang ingin dicapai ialah mengenalkan 
maba pada kehidupan kampus agar lebih 
mudah untuk beradaptasi dengan berb-
agai kegiatan di perguruan tinggi, baik 
akademik maupun non-akademik. 

Selain itu, berdasarkan Pertor Pasal 9 
ayat 1, kegiatan PKKMABA dilakukan se-
lama tiga hari meliputi sehari  PKKMABA 
universitas dan dua hari PKKMABA 
fakultas. PKKMABA ini merupakan satu 
kesatuan yang harus terintegrasi di kegia-
tannya. Pernyataan ini diamini oleh Dr. 
Nanang Suryadi, S.E, MM., selaku staf 
ahli Wakil Rektor III UB bidang Minat 

dan Bakat, “Iya sudah diatur disini. Jadi 
kegiatan yang di universitas harus berin-
tegrasi dengan kegiatan di fakultas.”

PKKMABA universitas atau dike-
nal Rangkaian Acara Jelajah Almamater 
Universitas Brawijaya (Raja Brawijaya) 
adalah kegiatan yang memfasilitasi maba 
untuk mengetahui hal-hal seputar kam-
pus. Raja Brawijaya terbagi menjadi 
tiga rangkaian, diantaranya Pengenalan 
Kehidupan Kampus Mahasiswa Univer-
sitas (PKKMU), Pelatihan Budi Pekerti 
dan Kepemimpinan (PBPK), dan Open 
House (OH). “PKKMU memperkenal-
kan kehidupan mahasiswa di kampus itu 
seperti apa. PBPK sendiri lebih kepada 
budi pekerti. Sedangkan OH sendiri ialah 
pengenalan Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM) UB pada maba,” papar Fikriza 
Ilham Prasetyo, koordinator (CO) divisi 
acara Raja Brawijaya 2019. 

Penyelenggaraan kegiatan akbar ini 
dibantu oleh Eksekutif Mahasiswa (EM) 
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yang memiliki kewenangan untuk ber-
tanggung jawab dalam penyelengga-
raannya. Wewenang itu mengacu pada 
Undang-Undang Dewan Perwakilan 
Mahasiswa (UU DPM) tentang PKKMU 
Pasal 1 ayat 6. 

Pada pelaksanaan Raja Brawijaya, 
terdapat beberapa koordinasi yang perlu 
dilakukan. Salah satunya ialah koordinasi 
antara ketua pelaksana (kapel) universitas 
dan kapel fakultas melalui lingkar kapel. 
Hal ini mengacu pada Pertor Pasal 17 
ayat 2 yang berbunyi, pelaksana dalam 
melaksanakan tugasnya harus berkoordi-
nasi dengan penanggung jawab kegiatan 
dan pelaksana lainnya. Namun pada ke-
nyataannya, dalam koordinasi terkait in-
tegrasi penilaian antara kapel universitas 
dan kapel fakultas di lingkar kapel tidak 
pernah terjadi. 

 Sulung Prasasti Sisalahjati, selaku  
Kapel Raja Brawijaya 2019 menuturkan 
bahwa terkait integrasi penilaian ma-
sih belum dibicarakan di lingkar kapel. 
Fenomena ini juga disetujui oleh bebera-
pa kapel PKKMABA fakultas yang ada di 
UB, “Gak ada pembahasan terkait integra-
si penilaian,” ujar Saiful Anwar, Kapel 
PKKMABA Fakultas Kedokteran Gigi. 
Selain itu, Kapel PKKMABA Fakultas 
Ilmu Komputer, Khairi Ubaidah, juga 
menjelaskan bahwa selama ini telah 
dilaksanakan dua kali lingkar kapel. Pem-
bahasan di lingkar kapel pertama menge-
nai timeline sementara, yang kedua mem-
bahas sertifikat universitas, surat edaran, 
dan timeline yang fix.

Kondisi tersebut terjadi lantaran EM 
merencanakan penerbitan sertifikat Raja 
Brawijaya sendiri. Azzam Izzudin, se-
laku Presiden EM UB 2019, menyam-

paikan bahwa ide menerbitkan sertifikat 
universitas ini muncul karena banyak 
yang mengganggap Raja Brawijaya ha nya 
kegiatan seremonial yang tidak memiliki 
dampak. Kapel Raja Brawijaya pun men-
gamini, “Insyaallah masih kita usahakan 
ya, karena ya kita memperbaiki tahun-ta-
hun sebelumnya. Mungkin di tahun sebel-
umnya hanya rapor, kalau tahun ini kita 
usahakan buat sertifikat.” Selain itu CO 
Steering Committee (SC), Mutia Izzati 
juga memaparkan bahwa sertifikat Raja 
Brawijaya harus ada agar tidak ada yang 
menyepelekan kegiatan ini.

Selanjutnya, ketiadaan koordinasi 
ini disebabkan karena kurangnya penga-
wasan dari panitia pengawas (panwas). 
Kebingungan muncul di benak M. Ihza 
Fahirdan sebab panwas tidak menjalan-
kan tugasnya untuk mengawasi kegiatan 
PKKMU ini. “Aku pribadi dipanwasin 
sama dua anak DPM, tetapi aku belum 
dihubungi sama sekali,” papar pemuda 
yang menjabat sebagai SC Supervisor dan 
SC Hubungan Masyarakat di kepanitiaan 
Raja Brawijaya 2019. 

Kurangnya pengawasan dari panwas 
diperkuat dengan ungkapan dari Mutia, 
“Koordinasi bersama panwas baru ten-
tang Standard Operational Procedure 
(SOP) mereka, yaitu bagaimana mere-
ka melakukan pengawasan dan menye-
suaikan ke panitia Raja Brawijaya”, pa-
parnya. Kewajiban panwas sudah diatur 
dalam UU DPM Pasal 22 ayat 2 poin a 
dan b. Muhammad Farhan Azis, selaku 
Ketua DPM UB 2019 menjelaskan terkait 
perannya dalam panwas. “Ada dimensi 
berbeda dalam satu peraturan, makan-
ya dibagi tugas EM yang melaksanakan 
teknis, DPM yang mengawasi,” paparnya .  

Laporan Utama
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Kevin Maulana selaku anggota panwas 
menanggapi persoalan perintegrasian pe-
nialain kelulusan berdasarkan perarturan, 
“Belum ada laporan soal itu, kalo  emang 
benar nanti kita follow up.”

Berdasarkan keadaan tersebut, ber-
dampak pada tidak adanya integrasi pe-
nilaian kelulusan antara Raja Brawijaya 
dan PKKMABA 
fakultas. Hal ini pun 
tidak sesuai dengan 
Pertor Pasal 16 ayat 
3. Menurut Nanang, 
seharusnya di da-
lam sertifikat yang 
dikeluarkan fakul-
tas itu terdapat dua 
penilaian, yaitu pe-
nilaian dari univer-
sitas dan penilaian 
dari fakultas. 

Tidak adanya 
integrasi penilaian 
ini pun juga di-
buktikan dengan 
data dari fakul-
tas-fakultas yang 
ada di UB. Dari 
keseluruhan enam 
belas fakultas, dua 
belas diantaranya 
telah memberikan 
pernyataan bahwa 
fakultas mereka tidak melakukan inte-
grasi penilaian dengan universitas. Selain 
itu, beberapa kapel PKKMABA fakultas 
juga memberikan pernyataan, “Untuk in-
tegrasi penilaian universitas dan fakultas 
nggak ada. Dari tahun-tahun sebelumnya 
pun kalo nggak lulus dari Raja Brawijaya 
nggak bisa ikut UKM, tetapi praktiknya 

nggak gitu,” papar Khairi. Kapel PK-
KMABA Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Pemerintahan,  Hasbiyallah Amartya 
juga menuturkan bahwa integrasi pe-
nilaian memang tidak ada sedari dulu. 

Melihat berbagai peristiwa yang 
terjadi, muncul berbagai harapan dari 
dosen maupun mahasiswa. Nanang ber-

harap agar ke 
depannya perlu 
ada pertemuan 
yang diagenda-
kan antara Panitia 
Raja  Brawijaya 
dan PKKMABA 
fakultas.  Khairi 
juga menuturkan, 
“Menurutku untuk 
tahun ini  sertifikat 
 universitas nggak 
usah karna dira-
sa belum siap, 
dan wacana ini 
gapapa ada un-
tuk tahun-tahun  
berikutnya, na-
mun dari rajanya 
perlu ningkatin 
integrasinya lebih 
baik lagi sih.”

Adinda Nabila P.

Laporan Utama
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Penurunan Lamban di Luar Harapan

Pengenalan Kehidupan Kampus 
Mahasiswa Universitas Brawijaya 
atau yang sering disebut dengan 

Raja Brawijaya dimulai pada pukul 05.00 
WIB. Mahasiswa baru (maba) dapat ma-
suk melalui Gerbang Veteran, Panjaitan, 
dan BNI Veteran. Hingga pukul 06.00 
WIB, panitia melakukan pengondisian 
maba agar berbaris rapi pada tempat yang 
sudah dibagikan. 

Rangkaian tersebut dibuka oleh 
pembawa acara informal yang dilanjut-
kan  dengan penampilan beberapa Unit 
 Kegiatan Mahasiswa Universitas Braw-
ijaya (UKM UB). Setelah penampilan 
selesai acara dipandu oleh pembawa aca-
ra formal untuk memperkenalkan jajaran 
Rektorat dan Dekanat yang kemudian 
diiringi kembali oleh Paduan Suara Ma-
hasiswa UB. 

Tiba saatnya agenda peresmian 
oleh Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., 
MS dengan melakukan penyematan al-
mamater kepada dua perwakilan maba. 
 Selanjutnya, dilakukan pembacaan 
 sumpah mahasiswa. 

Peresmian tersebut disambut dengan 
penurunan banner. Penurunan bertem-
pat di tiga gedung Fakultas UB, yaitu 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), 
Fakultas Teknologi Pertanian (FTP), dan 
Fakultas Ilmu Komunikasi (FILKOM). 
Penurunan dilakukan dengan dua cara, 
yaitu pada FEB dan FTP melalui penem-
bakan langsung ke banner. Berbeda pada 
FILKOM, dilakukan penurunan langsung 
oleh perwakilan dua orang dari Ikatan 
Mahasiswa Pecinta Alam Universitas 

Brawijaya (IMPALA UB). 
Sangat disayangkan, proses penurunan 

banner pada gedung  FILKOM  mengalami 
keterlambatan. Kafa  Nadiansyah selaku 
anggota muda  IMPALA UB menyam-
paikan bahwa terdapat kendala kondisi 
angin pada saat melakukan penurunan. 
Tidak hanya itu, kejadian kecelakaan pada 
masa lalu juga menjadi salah satu fak-
tor penyebab.  Hannah Nur  Azzahrah, 
staf divisi perlengkapan menjelaskan, 
“ Hati-hati gitu, soalnya tahun lalu ka-
canya sampai pecah.” Di sisi lain, Kafa 
mengeluhkan bahwa terdapat persiapan 
yang kurang matang pada geladi bersih. 
Pihak IMPALA UB sudah mengajukan 
permintaan untuk geladi bersih dengan 
menggunakan banner. Namun, perminta-
an tersebut tidak disanggupi.

Fenomena ini membawa banyak hara-
pan. Muhammad Naufal selaku maba 
yang menyaksikan penurunan banner 
tersebut berharap agar kedepannya diada-
kan persiapan yang lebih matang. Keingi-
nan lain pun datang dari  IMPALA UB, 
“Seperti tahun lalu geladi bersih meng-
gunakan banner walaupun hanya dengan 
setengah banner” ungkap Kafa.  

Pernik

do
k.

In
di

ka
to

r

Yoana Kresentia S.



Indimolor Edisi PKKMABA 20198

Klik

Foto dan Narasi: Rafli Martiansyah J.

Sandaran Keras
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tunduk letih
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Tata Letak:Chairunissa Firsta A.
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Unjuk Rasa Tak Perlu 
Anarkis

oleh: Danar Nugraha*

Peran dan fungsi merupakan hal 
yang tak dapat dipisahkan dari ma-
hasiswa. Menjadi jembatan antara 

masyarakat dan pemerintah yang dapat 
dilakukan melalui kegiatan unjuk rasa 
merupakan implementasi dari peran dan  
fungsi social control. Seraya menyam-
paikan aspirasi masyarakat, mahasiswa 
juga harus menjunjung tinggi perilaku 
baik serta menghindari perilaku anarkis 
sebagai perwujudan dari peran dan fung-
si moral force. Sesuai peraturan Kepala 
 Kepolisan Republik Indonesia No.7  tahun 
1998 pasal 1 ayat 8, perilaku  anarkis 
 merupakan tindakan melanggar norma 
hukum yang dilakukan secara se ngaja 
oleh seorang atau sekelompok orang. 
Pada pasal 6C dan 8Z perilaku ini dapat 
mengakibatkan kekacauan, membaha-
yakan keamanan, mengganggu ketertiban 
dan arus lalu lintas, serta merusak fasilitas 
umum. 

Ironis, kondisi yang diharapkan tidak 
dapat terwujud karena unjuk rasa acap kali 
berujung anarkis. Hal ini dibuktikan pada 
aksi penolakan lima belas tambang oleh 
mahasiswa di Konawe, Sulawesi Utara 
yang berujung ricuh dengan rusak nya 
kantor gubernur, lampu lalu lintas, ser-
ta ditutupnya sebagian jalan.  Fenomena 

serupa juga terjadi di depan Balai Kota 
Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Maha-
siswa yang tergabung dalam Pergerakan 
Mahasiswa Islam Indonesia melakukan 
pembakaran ban guna menuntut janji gu-
bernur terkait penolakan Izin Mendirikan 
Bangunan Reklamasi. Bentrok dengan 
aparat dalam unjuk rasa di depan kan-
tor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Bengkulu tak terelakkan akibat dari per-
mintaan mahasiswa tidak terpenuhi.  Hal 
ini juga terulang pada aksi penolakan ke-
naikan harga bahan bakar minyak oleh 
Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh In-
donesia yang terjadi di Jawa Timur akibat 
termakan provokasi oleh sang orator.

Terdapat beberapa faktor yang 
memicu mahasiswa untuk melakukan 
tindakan anarkis, provokasi massa salah 
satunya. Mahasiswa mudah tergiring 
provokasi akibat adanya psikologi massa 
yang dengan sendirinya memunculkan in-
sting primal individu ketika berada dalam 
suatu kelompok. Insting ini dapat mengu-
bah individu yang tenang menjadi tidak 
terkendali ketika provokator menyuara-
kan orasinya. Mahasiswa yang pragmatis 
ikut andil dalam memunculkan tindakan 
anarkis ke permukaan. Hal ini dapat ter-
lihat dari tidak adanya usaha lebih dari 

Opini

dok.Indikator



Indimolor Edisi PKKMABA 2019 11

tanpa memikirkan  konsekuensi yang akan 
timbul  merupakan  perwujudan dari pikiran 
impulsif. Upaya yang dapat dilakukan ma-
hasiswa setelah  mampu  mengidentifikasi 
tindakan dan  konsekuensi dari pikiran ini 
adalah  memberikan waktu untuk berpikir 

mengenai perilaku 
apa yang hendak ia 
lakukan.

Cara lain yang 
dapat ditempuh 
adalah dengan 
 m e m b i a s a k a n 
 berpikir kritis 
melalui  beberapa 
tahapan dalam 
 mempelajari dasar 
berpikir yang 
 benar  seperti 
logika  induktif, 
 deduktif, dan 
 reflektif.  Kemudian 
 mahasiswa  harus 
m e m b i a s a k a n 

diri berpikir skeptis atau kerap  bertanya 
 mengenai apapun dan tidak langsung 
mempercayai suatu fakta tanpa  terlebih 
dahulu memastikan  kebenarannya. 
Setelah kedua hal tersebut berhasil 
 dilaksanakan, maka mahasiswa perlu 
mengkaji ulang mengenai sistem unjuk 
rasa yang baik sesuai dengan mode yang 
berlangsung saat ini hingga dapat menarik 
perhatian pemerintah dan masyarakat.

*Mahasiswa Jurusan Manajemen 2018

Opini

Indikator/Danar

mahasiswa untuk mendapatkan perhatian 
dari pemerintah dan cenderung meniru 
perilaku anarkis yang telah mendarah 
daging.

Mudahnya mahasiswa  bertindak 
anarkis membawa dampak buruk bagi 
masyarakat  sekitar. 
P e m b a k a r a n 
ban, perusakan 
 fasilitas umum, 
dan  penutupan 
jalan  mengganggu 
 k e g i a t a n 
 m a s y a r a k a t 
 s e h i n g g a 
 m e n i m b u l k a n 
 k e r u g i a n 
 materil  maupun 
 n o n - m a t e r i l .  
 Mahasiswa yang 
idealnya  menjadi 
tangan kanan 
 masyarakat dalam 
m e n y a m p a i k a n 
aspirasinya pun turut terkena  imbasnya. 
Masyarakat yang merasa  dirugikan 
 perlahan akan menarik suaranya dari 
tangan mahasiswa. Tanpa aspirasi dari 
masyarakat, mahasiswa tidak dapat 
 menjalankan peran fungsinya dengan 
baik sehingga jembatan aspirasi yang 
dibangun akan terputus.  

Permasalahan ini dapat  diselesaikan 
melalui upaya control diri oleh  mahasiswa 
sehingga mereka dapat mengatur diri 
 sesuai dengan kehendak yang diinginkan. 
Dalam melakukan control diri terdapat 
beberapa tahapan yang harus dipenuhi. 
Pertama, kenali potensi  tindakan yang 
akan dilakukan atas munculnya pikiran 
yang impulsive. Bertindak secara  tiba-tiba 
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Hidupkan Hidupmu, Kawan

Dead Poet Society, salah satu karya 
Peter Wier yang mengisahkan 
kehidupan pelajar Amerika pada 

tahun 1950. Akademi Welton  de  ngan 
re putasi yang sangat apik, menjadi 
latar tempat film ini ber-
langsung. Akademi khusus 
laki-laki yang berada di 
New England ini meme-
gang teguh empat prinsip 
yaitu tradisi, kehormatan, 
disiplin, dan prestasi.

Film ini bermula dari 
kehidupan tujuh siswa 
 yaitu Neil, Todd, Knox, 
Charlie, Richard, Steven, 
dan Gerard yang sedang 
menempuh pendidikan 
dengan keadaan  sekolah 
bagai penjara. Sistem 
 belajar yang memaksa 
siswa untuk menghafal 
seluruh materi dalam 
kurikulum hingga terca-
pailah istilah “hafal luar 
kepala.”

Pengajaran yang konservatif dalam 
Akademi Welton tidak berlaku untuk guru 
baru sekaligus alumnus akademi ini, John 
Keating. Ia menggunakan caranya yang 
berbeda dalam mengajar siswa  disana. 
Pertemuan pertama, Keating mengajak 
siswanya keluar kelas dan melakukan 
hal unik dengan pelajaran carpe diem. 
“Kawan, raihlah kesempatanmu. Buatlah 
hidupmu menjadi luar biasa.”

Neil, siswa yang sangat mengagumi 
 Keating menemukan sebuah catatan lama mi-

lik gurunya. Catatan berisi puisi itu berjudul 
Dead Poets Society, diambil dari nama 
klub rahasia semasa sekolah Keating. 
Akhirnya, hal itu  menginspirasi Neil dan 
kawan-kawannya untuk lebih memahami 

makna kehidupan.  Mereka 
menghidupkan lagi Dead 
Poets Society dengan pe-
mikiran bebas yang sejalan 
dengan pengajaran Keating 
di kelas.

Keating  secara langsung 
berhasil membuat para 
siswa lebih berani meng-
ambil kesempatan untuk 
melakukan yang mere-
ka inginkan. Seperti Neil 
yang akhirnya berani me-
lawan indoktrinasi orang 
tuanya yang menginginkan 

diri nya menjadi dok-
ter namun ia memilih 
menjadi pemeran uta-
ma pementasan drama. 
Nahas, Neil  men g akhiri 

hidupnya akibat tekanan penuh yang 
diberikan sang ayah setelah penampilan 
dramanya. 

Orang tua di lingkungan terdekat 
yang seharusnya mendukung keinginan 
anak, tidak semestinya bersikap otoriter. 
Lain sisi, guru sebagai pengajar di rumah 
kedua juga tidak seharusnya mengajar 
secara kaku. Semestinya fleksibel dan 
meng anggap siswa sebagai manusia bu-
kan robot yang dapat diisi oleh memori 
secara copy paste.

Rafli Martiansyah J.

Resensi

dok.Istimewa

Judul:       Dead Poets Society
Durasi:     128 menit
Produser:  Silver Screen Partners 
IV, Touchstone Pictures
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Karikatur
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Anak Ospek, Ibu Asik Foto-Foto

Pengenalan Kehidupan  Kampus 
Mahasiswa  Universitas 
 (PKKMU) di  Universitas 
 Brawijaya (UB) adalah 

 kegiatan tahunan yang menjadi  wahana 
bagi  mahasiswa baru (maba)  untuk 
 mengenal dan beradaptasi dengan 
lingkungan perguruan tinggi.  Kegiatan 
ini  ditujukan kepada maba yang 
 dijuluki Adyatama 57 dan dilaksanakan 
pada hari Selasa, 13 Agustus 2019.

Kegiatan ini dimulai pada pukul 
05.00 WIB diawali dengan mobilisasi 
maba dan pengondisian acara. Setelah 
itu dilanjutkan dengan penampilan dari 
beberapa Unit Kegiatan  Mahasiswa 
UB, seperti Paduan Suara Mahasiswa, 
Unitantri, dan Marching band UB 
yang mengiringi kegiatan makan pagi 
bersama di cluster masing-masing.  

Hal lucu terjadi  ditengah-tengah 
 upacara penerimaan maba. Ada 
 sekelompok ibu-ibu asik  berfoto 
di dekat barisan Marching Band. 
 Sekelompok  ibu-ibu tersebut  merupakan 
orang tua dari mahasiswa baru yang 
 ingin  melihat  berjalannya rangkaian 
 PKKMU ini. “Cuman buat simpanan 
pribadi dan  mengabadikan momen,” 
ujar  wanita yang biasa disapa Sari. 
Tak lama setelah berfoto, para ibu-ibu 
 tersebut ditegur oleh salah satu  anggota 
 divisi koordinator lapangan (korlap).

Alasannya karena kelompok  ibu-ibu 
tersebut melanggar zona  steril dan 
melakukan publikasi. Hal ini  diungkapkan 
oleh M. Haikal Husnain selaku koor-
dinator divisi korlap.“Ga boleh, itu mer-

upakan area steril. Terus itu kan  kegiatan 
RAJA Brawijaya, ya  publikasinya 
harus juga dari pihak panitia.”

Selain itu memang ada  perbedaan 
kebijakan untuk tahun ini terkait  dengan 
akses bagi masyarakat umum. “Memo 
dari rektorat sendiri itu gerbangnya 
boleh untuk umum nggak seperti  tahun 
kemaren. Tahun kemaren kan  steril 
kalo tahun sekarang kan bisa masuk 
tapi tetep batasan-batasannya. Boleh 
melihat tapi tidak boleh mendekat,” 
tambah pria yang biasa disapa Haikal.

Harapan pun datang dari panitia 
 terkait kejadian ini guna aturan yang 
berlaku berjalan dengan baik.  “Mungkin 
dari pihak rektorat dikasih label atau 
nametag pada waktu pelaksanaan, biar 
bisa I gitu mana yg diperbolehkan 
masuk ke zona steril,” tutup Haikal.

Riega Gita P. D.Riega Gita P. D.
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Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) merupakan lembaga pencatat rekor 
milik Indonesia yang ranahnya merambah hingga lingkup dunia. UB berhasil 
mencatatkan diri atas pemecahan empat rekor yang tiga diantaranya diraih 

dalam peringatan hari lahir tahunan. Pada kegiatan Dies Natalis ke-54, melukis Wayang 
Krucil Gondowangi Malang berhasil memboyong kategori jumlah terbanyak. Rekor 
ini melibatkan total 1.012 wayang kesenian yang telah diakui oleh Ditjen Kebudayaan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Belum cukup puas, 
pada peringatan Dies Natalis ke-55, rekor MURI kembali ditorehkan. Kali ini melu-
kis tas berbahan kain blacu yang melibatkan 1.437 mahasiswa dipilih selaras dengan 
cita-cita UB menjadi kampus Go Green. Tak kunjung usai penambahan rekor MURI 
yang diperoleh, pemeriksaan kesehatan kucing terbanyak dengan total 456 ekor kucing 
berhasil menarik perhatian. Dalam rangka Dies Natalis ke-56 ini, UB ingin menanam-
kan  pentingnya menjaga kesehatan hewan peliharaan sejalan dengan tingginya populasi 
kucing di Malang.

LPM Indikator

Umak Itreng A?
Tahukah kamu bahwa Universitas Brawijaya (UB) 
buat dobrakan dengan membuka museum keris?

Tahukah kamu kegiatan Dies Natalis UB kerap 
berhasil menyabet rekor MURI?

Tertanggal 25 November 2005, keris diakui oleh The United Nations Educational, 
Scientific, and Cultural Organization sebagai warisan budaya dunia. Benda pusa-
ka ini dikenal sebagai simbol dari kekayaan, kesempurnaan, dan kekuatan yang 

seiring berjalanya waktu kian terkikis dimakan jaman. UB ikut berupaya untuk menjaga 
dan melestarikan keris sebagai warisan budaya asli Indonesia dengan membuka muse-
um keris. Hal ini bermula dari digelarnya Seminar Nasional Keris Nusantara yang ber-
tempat di Gedung Widyaloka pada penghujung tahun 2018 lalu. Setelah seminar  resmi 
diselenggarakan, muncul keinginan dari Pusat Studi Peradaban untuk mewujudkan 
Museum Keris Nusantara, sebagai wadah bagi mahasiswa maupun masyarakat umum 
untuk mengkaji keris dari berbagai daerah di penjuru Indonesia. Pimpinan tertinggi UB, 
Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., M.S., memberikan respon positif dan menyarankan 
untuk dikhususkan kepada keris masa Kerajaan Majapahit sebagai perwujudan nama 
Brawijaya.




