
INDIHOI

Perjuangan kami dalam penggara p
an amat sangat melelahkan dengan 
menembus halang rintang yang 

ada dengan suka dan duka. Bersama da
lam proses penggarapan ini kami meng
hadapi mulai dari lamanya penggalian 
ide, sulitnya bertemu dengan narasumber, 
dan menyesuaikan jadwal antar sesama 
 anggota. Pun ditambah dengan kewajiban 
menyelesaikan tugas kuliah serta meng
hadiri ospek jurusan dan ospek fakultas. 
Penggarapan pertama ini berjalan dengan 
minimnya pengetahuan kami tentang du
nia jurnalistik. Lelah memang jika dirasa, 
namun kami tetap berusaha semaksimal 
mungkin dan pantang menyerah. Kami su
dah mengerahkan semuanya untuk peng
garapan Indihoi ini beriringan dengan mo
tivasi anggota hingga akhir.

Laporan utama yang diangkat kali 
ini adalah tentang pemberlakuan Sistem 
Kredit Prestasi untuk mahasiswa baru 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Brawijaya. Apa saja tujuan dari kebijakan 
yang diberlakukan tersebut? Mengapa tar
get utamanya hanya untuk mahasiswa baru 
saja? Semua terbahas dalam laporan uta
ma. Selain itu juga ada rubrik opini yang 
membahas tentang suatu permasalahan 
dari sudut pandang keyakinan penulis ber
basis argumentasi. Rubrikrubrik lain yang 
tak kalah menarik juga telah kami kemas 
dengan apik untuk mengedukasi para pem
baca. Terimalah persembahan dari kami ini 
semoga dapat mengedukasi pembaca.
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Laput

Tahun 2019 merupakan awal dite
rapkannya program Sistem Kredit 
Prestasi (SKP) di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis (FEB UB). SKP adalah sistem 
untuk menyatakan pengakuan presta
si pengembangan softskill mahasiswa 
yang dimuat dalam satuan kredit prestasi. 
 Satuan ini adalah nilai kredit yang ditetap
kan sebagai pengakuan kepada mahasiswa 
setelah mengikuti kegiatan kemahasiswaan 
baik ekstrakurikuler maupun kurikuler.     
Dr. Muh Khusaini, SE., M.Si. MA, selaku 
Wakil Dekan III bidang Kemahasiswaan, 
menuturkan bahwa pemberlakuan SKP di 
FEB UB baru dimulai karena perencanaan 
program ini dibuat sejak awal pergantian 
jajaran dekanat periode ini. 

Landasan pelaksanaan SKP ini sedang 
dalam tahap perencanaan. “Kalo dasar hu
kumnya nanti kita ada Surat Keputusan 
Dekannya,” jawab Khusaini. Sementara 
itu, penilaian SKP sendiri bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas mahasiswa FEB 
UB karena tuntutan dunia kerja yang seka
rang tidak hanya melihat hardskill, tetapi 
membutuhkan softskill yang tinggi pula. 
Penerapan SKP dikhususkan untuk maha

siswa baru angkatan 2019 baik program 
reguler maupun internasional, sementara 
untuk  angkatan sebelumnya hanya dija
dikan  opsional. ”Sebenarnya saya pengen 
semuanya, tapi administrasinya kan su
sah. Makanya,  paling gampang dimulai 
dari angkatan baru, karena kalo angkatan 
sebelumnya akan ada masa transisi,” ucap 
Khusaini.

Berkaca pada universitas lain, Khusaini 
menganggap UB terlambat dalam menin
daklanjuti penilaian softskill ini. “Kalo 
kalian di Universitas Airlangga, ya sudah 
diterapkan pada level universitas, bukan 
di fakultas, jadi kita ya terlambat,” ujar 
Khusaini. Dengan hadirnya Sistem  Kredit 
Prestasi, mahasiswa S1 memiliki tugas 
tambahan berupa beban SKP dengan ba
tas minimal 100 poin. Sama halnya seperti 
Index Prestasi Kumulatif (IPK), jika poin 
SKP melebihi nilai minimal yang telah 
ditentukan, maka akan diberikan predikat 
sesuai nilai akumulasi. Mahasiswa den
gan jumlah poin SKP  tertinggi pun akan 
mendapat award seperti penghargaan cum 
laude pada IPK.

Untuk memenuhi beban tersebut, ter
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Laput
dapat distribusi nilai SKP yang terdiri dari 
dua kegiatan, yaitu kegiatan wajib dan 
kegiatan lainnya. Kegiatan wajib adalah 
kegiatan Pengenalan Kehidupan Kam
pus Mahasiswa Baru dan kegiatan yang 
diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal 
Pembelajaran dan Kemahasiswaan Ke
menterian Riset, Teknologi, dan Pendi
dikan Tinggi Republik Indonesia. Kegiatan 
lainnya seperti organisasi, kepemimpinan, 
penalaran dan keilmuan, minat, bakat,  ser
ta kegemaran. Apabila mahasiswa sudah 
mengumpul
kan poin SKP 
melebihi dari 
batas mini
mal, tetapi 
tidak mengi
kuti kegiatan 
wajib, maha
siswa tersebut 
dianggap ti
dak menyele
saikan be
ban SKP. 
Kedudukan 
nilai SKP 
akan menja
di prasyarat 
untuk  mengikuti 
ujian akhir (skripsi). 

Penilaian SKP akan dilakukan ber
dasarkan buktibukti kegiatan di antara
nya,  sertifikat, piagam, piala, medali, van
del, surat keputusan, surat tugas, surat izin, 
atau bentuk penghargaan lain. Di akhir 
semester mahasiswa akan meng ajukan 
sendiri bukti keikutsertaannya  dengan 
menggunakan formulir yang telah diten
tukan dan mengunggah bukti kegiatan di 
sistem seperti Sistem Informasi Akademik 
Mahasiswa. “Oh iya, itu ada sistem nya, 
lagi kita siapkan, sedang proses. Ini kan 
enggak sederhana bangun sistem ini, me
rubah mindset semuanya,” tutur  Khusaini. 

Sistem Kredit Prestasi, Pemberdayaan 
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Kalifa Diyantama, mahasiswa jurusan 
Manajemen 2019, mengatakan dirinya 
merasa diuntungkan dengan dimuncul
kannya penilaian SKP. “Dengan SKP saya 
akan menjadi lebih prestatif dan aktif un
tuk menunjang kebutuhan softskill,” tutur 
Kalifa.

Dalam proses pelaksanaan SKP ini, 
Khusaini berharap SKP dapat meningkat
kan kualitas softskill mahasiswa dan ti
dak dianggap sebagai beban, tetapi menu 
tambahan untuk meningkatkan proses 

 belajarmengajar di 
FEB UB. Ti

dak hanya pi
hak dekanat, 
 F a d h i l a 
 Puput, ma
hasiswa juru
san Akuntansi 
 International 
Undergradu
ate Program 
(IUP) 2019, 
juga  me  miliki 
harapan agar 
temanteman
nya tidak 
m e n j a d i k a n 
SKP sebagai 
beban untuk 

ikut organisasi dan belajar. Selain itu, 
Sukma Tri, mahasiswa program studi 
Ekonomi, Keuangan dan Perbankan (IUP) 
2019, turut memberikan harapan pada pi
hak kampus, yakni poin SKP yang diper
oleh mahasiswa dapat ditukar menjadi 
bantuan untuk exchange dan meringankan 
biaya bagi mahasiswa jika ingin  mengiku  ti 
lomba. “Istilahnya bisa tukar poin  kayak 
e-commerce, kalau e-commerce tukar poin 
untuk belanja, kalau ini ditukar untuk 
dapat bantuan biaya exchange atau lomba 
lomba,” harap Sukma.

Maria Inggried Soinia Lase

Indikator/Elza
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Resensi

Memikul gelar mahasiswa tidak  semudah 
yang dibayangkan, faktanya hanya 
sekitar 32,9 persen dari seluruh jumlah 

siswa SMA di Indonesia yang mampu melanjut
kan pedidikan perguruan tinggi. Kompetisi men
jadi obstacle utama yang dihadapi oleh calon 
mahasiswa. Sulitnya menduduki bangku kuliah 
membuat mereka memikirkan segala tipu musli
hat untuk menjadi mahasiswa. 

Film ini bermula dari seorang pemuda dengan 
latar belakang keluarga berpendidikan, berna
ma Bartleby atau sering disapa B, yang  dep resi 
karena selalu ditolak tiap universitas yang ia 
daftarkan. Akibat kegagalan yang  diala minya, 
sebuah ide besar mulai ia rencanakan. B bersama 
temantemannya, Glen, Hans, Rory dan  Schrader 
memulai aksi nekatnya, mereka pun  membentuk 
sebuah universitas khayalan bernama South 
 Harmon Institute of Technology (SHIT). 

Berbagai upaya mulai dari pendirian  gedung 
hingga pengelolaan situs resmi dilakukan agar 
orang tua mereka percaya dengan  reputasi uni
versitas ini. Dalam pengelolaan  situs resmi oleh 
Schrader, nasib sial pun terjadi. Kalimat “Yes 
we’re accepted you! You’re very welcome in 

here,” ditemui oleh siapa pun yang  mendaf tarkan 
diri. Membludaknya  mahasiswa yang terdaftar, 
menuntut B dan temannya  memutar otak mene
mukan strategi baru. 

Permasalahan yang kompleks kian menghan
tui saat Hoyt Ambrose, Presiden  Mahasiswa Har
mon Collage (HC) sekaligus  musuh bebuyutan 
B mendatangi lokasi SHIT  untuk mencari tahu 
pemiliknya. Dengan misi memperluas HC, 
perbincangan ringan pun terjadi antara B dan 
Hoyt namun tak kunjung mendapat titik temu. 
Cara licik pun digunakan Hoyt, ia menghasut 
Schrader untuk menjadi anggota eksekutif ber
gengsi di HC. Akhirnya, Schrader pun nekat 
membocorkan perguruan tinggi SHIT.

Film berdurasi 92 menit dengan genre  komedi 
ini dikemas dengan alur cerita yang  ringan lay
aknya realitas pada pendidikan di Indonesia. 
Dengan cuplikan komedi yang pas membuat 
film ini layak ditonton semua  kalangan. Namun, 
 konten berbau vulgar masih dapat  dijumpai. Ter
lihat pada scene saat kegiatan pesta malam hari 
di universitas SHIT, mahasiswa saat itu memakai 
busana yang terlalu terbuka. Alur dan ending 
film “Accepted” cenderung dapat ditebak oleh 
penonton seperti dalam scene saat pengupayaan 
akreditasi universitas SHIT.

Setiap individu memiliki cara untuk menuju 
 suksesnya, itu adalah salah satu pesan tersirat 
dalam film ini. Individu memerlukan kesadaran 
penuh untuk bersikap gigih dan pantang menye
rah  dalam semua keadaan. Hal ini, terlihat dari 
scene saat terjadi permasalahan antara B dengan 
Hoyt berlangsung. Selain itu, jangan memban
dingkan bakat serta karakter seseorang.  Seperti 
orang tua B yang menginginkannya  untuk  kuliah 
di perguruan tinggi agar pandai seperti  adiknya 
karena justru hal ini membuat B  semakin 
 tertekan. 

Yes, You’re Accepted!
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Judul   : Accepted
Tahun Rilis  : 2006
Durasi   : 92 Menit

Cahyarani Adi Hanifah
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Klik
Sugeng Rawuh

Wani sampean karo aku?

Foto dan N
arasi : Yessica Silva
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Klik
Kita satu Indonesia

Manisee talah

Tata Letaak: Tsaniatu M
uslim

ah
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Umak Itreng a?

Keberadaan layanan transportasi daring sudah jamak di kotakota Indonesia, 
 mulai dari motor sampai mobil. Transportasi daring menjadi pilihan bagi  banyak 
 ma syarakat Indonesia meski harus merogoh kocek yang lebih dalam dari ong

kos yang biasanya dikeluarkan untuk transportasi umum. Namun demikian, rupanya 
keha diran transportasi daring  ini masih sering membuat macet. Hal ini  dikarenakan 
banyak pengemudi transportasi daring yang lebih memilih berhenti sembarang an untuk 
 menjemput konsumen meskipun sudah disediakan shelter tersendiri. Untuk mengatasi 
hal tersebut, pemerintah kota Malang berinisiatif untuk menerapkan sebuah sistem ang
kot daring  di Malang. Sistem ini sebelumnya sudah diterapkan di Bekasi dan berhasil. 
 Nantinya, pemerintah kota Malang akan bekerja sama dengan perusahaan  Teknologi 
Rancang Olah Nusantara untuk menerapkan sistem ini. Kita cukup  mengunduh 
 aplikasinya lalu mendaftarkan diri dan nanti akan diarahkan ke halte virtual terdekat. 
Biayanya di mulai dari 3.500 rupiah jika masih di zona yang sama. Jika kita turun di zona 
yang berbeda atau akan ke zona yang berbeda, maka akan dikenakan biaya tambahan.
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Hasna Salsabila

Kota Layak Anak merupakan salah satu program pemerintah untuk membentuk 
kota atau kabupaten yang bebas dari pekerja dan kekerasan anak. Tiap tahun
nya, Kementrian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak memberi penghargaan 

untuk daerah yang memenuhi indikator sebagai Kota Layak Anak. Menurut Peraturan 
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No.12 Tahun 2011, 
terdapat 24 indikator Kota Layak Anak yang terbagi dalam lima klaster di antaranya, 
lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak sipil  dan kebebasan kesehatan 
dasar dan kesejahteraan, perlindungan khusus, pendidikan, pemanfaatan waktu, dan 
kegiatan budaya. Tahun ini, baik kota maupun kabupaten Malang berhasil memperta
hankan  predikat Kota Layak Anak dalam kategori madya. Hal ini menunjukkan bahwa 
Malang telah memenuhi hak anak termasuk dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan 
juga  pemberian sarana dan prasarana seperti ruang bermain anak. 

Tahukah kamu di Malang akan ada angkot daring?

Tahukah kamu Malang merupakan Kota Layak Anak?



ILM
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Sosok
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Uwaisa Qornia

Atur Strategi,
Saatnya Meraih Mimpi

Hari Jumat nan syahdu kala itu, 
menjadi pertemuan pertamaku 
dengan sosok ini, Yusril  Fatahilmi, 

lahir di Surabaya, 12 November 1998. 
Pria ini kerap disapa Yusril, salah satu 
mahasiswa Fakultas Teknik Universitas 
 Brawijaya. Di gazebo Teknik Elektro, kami 
pun bertemu dan mulai bercengkrama.

Lama kelamaan aku mulai  mengenal 
sosok yang ternyata  memiliki segudang 
prestasi. Pencapaian pertama ketika men
jadi mahasiswa, diraih saat  Program 
 Kreati vitas Mahasiswa (PKM)  milik 
 Yusril lolos hingga Rector Cup  dengan 
 judul D’Nestor. Yaitu aplikasi  pendeteksi 
kebakaran hutan yang terintegrasi  dengan 
Internet of Things.  Selain itu, penelitian 
lain yang ditekuninya adalah  Renewable 
 Energy, di mana dikembangkan dua 
 energi, yaitu ocean wave conversion 
dan aero  power plant. Penelitian ini ia 
 lombakan pada  beberapa event seperti di 
ajang  Mahasiswa Berprestasi (mawapres), 
proposal PKM, hingga Thailand.

Sosok yang hangat itu membuatku 
 semakin antusias mendengarkan ceri

tanya. Ia juga bercerita pengalaman
nya bersama mahasiswa Fakultas 
Pertanian, mereka melakukan pe
nelitian startup tentang kopi yang 
diberi nama Bataco. Observasi ini 
menghasilkan kopi citarasa buah. 

Yusril mengungkapkan bahwa ia 
sangat bersyukur karena pe

nelitian ini mendapat kan 
tawaran dari  investor   
asal  Jakarta.  Startup 

itu juga  pernah ia 
 lombakan di bebe
rapa  negara seperti 
 Taiwan, Tiongkok, 
dan  Malaysia. 

Pria angkatan 2016 ini ternyata juga 
memberi kebermanfaatan pada orang lain. 
Dibuktikan dengan keikutsertaanya dalam 
pengabdian masyarakat berbasis Social 
Education Environment,  yaitu  program 
pengajaran mengenai etika dan moral 
 kepada anak jalanan berumur 7 sampai 
10 tahun. Program ini menanamkan nilai 
 religius dan mengajarkan pendidikan 
kreativitas, berkatnya Yusril dapat meraih 
dua  penghargaan di Korea yaitu special 
award dan silver medal.

Pria yang aktif di lembaga  Eksekutif 
Mahasiswa (EM) ini ternyata pernah 
 menjadi salah satu anggota Pusat  Studi 
Gerakan Kepemimpinan yang terkenal 
 sulit untuk masuk ke dalamnya. Dari 259 
staf EM hanya diambil 19 orang. Tak 
 hanya itu, ia pun pernah menjadi Direktur 
 Jendral Literasi, Penelitian, dan Bank Data 
sehingga mendapatkan banyak pengala
man. Berkat prestasi yang melimpah itu, 
ia pun terpilih menjadi mawapres dua dan 
mawapres favorit.

Pencapaianya tidak didapatkan  secara 
instan, sejak menjadi mahasiswa ia  punya 
masterplan, yakni menulis impian dan 
langkah untuk mencapainya. Orang tua 
selalu menjadi motivasi ketika terjatuh, 
mengingat biaya kuliah yang selalu di
keluarkan tiap semester. Motto hidupnya 
adalah all is well artinya everything is 
fine and will be fine, kegagalan merupa
kan  takdir terbaik yang datang dari Tuhan. 
 Dalam perbincangan terakhirku dengan 
Yusril, ia berpesan kepada mahasiswa 
baru, “Kenali diri, improvisasi diri, shine 
with your own brightness, bersinarlah 
 dengan dirimu sendiri jangan jadi orang 
lain. Itu rahasia udah,” tutupnya.
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Opini

Pengenalan Kehidupan Kampus  Mahasiswa 
Baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
 Universitas Brawijaya  (PKKMABA FEB 

UB) di tahun ini bernama  INCEPTION FEB 2019. 
Kegiatan ini  sebagai  sarana peserta  INCEPTION 
FEB 2019  untuk  mengenal sistem pendidikan di 
perguruan  tinggi dalam bidang  akademik dan non 
akademik.  Berangkat dari  Surat  Keputusan  Menteri 
Riset dan Teknologi dan Pendidikan  Tinggi, No. 
116/2016, kegiatan ini  dijadikan  sebagai momen 
untuk menanamkan pendidikan karakter  peserta 
didik baru. Salah satu elemen yang  digunakan 
 dalam implementasinya adalah Tata Tertib  (Tatib) 
 PKKMABA FEB UB 2019 yang merupakan 
seperangkat aturan mengenai pelaksanaannya. 
Tujuan Tatib ini tentu untuk  mengatur peserta dan 
panitia yang bersifat mengikat dan menyeluruh.

Pun Tatib itu sendiri yang memang  dijadikan 
 pedoman dalam berjalannya seluruh kegiatan 
termasuk dalam poin tentang hak dan kewajiban 
 elemen terkait. Baik mahasiswa baru (maba) 
maupun Organizing Committee (OC) memiliki 
hak yang sama  untuk menindak atau mengadu
kan  individu yang melanggar Tatib tersebut. Hal 
ini  sejalan dengan Asas Demokratis dan Asas 
 Humanis yang menjadi landasan  PKKMABA 
 sebagai alat dalam memberikan pembinaan serta 
pengenalan. Asas Demokratis bermaksud melaku
kan semua kegiatan dengan berdasarkan kese
taraan semua pihak, dengan menghormati hak dan 
kewajiban masingmasing pihak. Sedangkan,  Asas 
Humanis bermaksud agar kegiatan  penerimaan 

maba dilakukan berdasarkan kemanusiaan yang 
adil dan beradab. Sebagai mahasiswa, kita tidak 
boleh diam ketika mendapati pelanggaran mau
pun ketidakadilan. Mengutip dari asas hukum 
‘qui tacet consentire videtur’, yang berarti ketika 
kita sebagai subjek hukum berdiam diri artinya 
kita setuju. Namun, kita lihat kondisi di lapangan, 
 banyak OC yang menggunakan hak tersebut kepa
da maba, tetapi tidak sebaliknya dari maba ke OC. 
Maba secara hukum mempunyai hak menindak 
atau mengadukan yang tertuang jelas dalam Tatib 
Pasal 22 ayat 1 poin e.

Bila kita amati Tatib PKKMABA FEB UB 
2019 dengan seksama, terdapat sebuah kejang
galan. Tidak ada poin dalam Tatib yang mengatur 
tentang kategori pelanggaran OC. Hal ini janggal, 
karena secara yuridis maba memiliki hak untuk 
mengadukan OC, tetapi letak permasalahannya 
ialah tidak ada substansi yang mengatur kategori 
pelanggaran pihak tersebut. 

Tidak hanya sampai di situ, dalam Tatib di BAB 
VII Pasal 27 terkait tata cara penga duan diwajib
kan bagi pengadu untuk menuliskan aduannya di 
dalam  formulir. Salah satu poin yang wajib diisi 
oleh pengadu adalah kategori pelanggaran yang 
dilanggar OC maupun maba. Apa daya, maba 
yang ingin mengadukan tidak dapat melengkapi 
formulir tersebut untuk mengadukan OC. Kondisi 
tersebut mengindikasikan bahwa maba sama seka
li tidak bisa menyelesaikan pengaduannya.

Untuk merumuskan suatu undangundang 
(UU) atau hukum, sebelumnya perancang harus 

Kejanggalan dalam 
Tatib Inception 
Oleh: Fridian Ganda Damas Siagian*
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 memahami asasasas yang ada. Tidak dicantum
kannya poinpoin tentang kategori pelanggaran 
OC, saya dapat berasumsi bahwa Tatib PKK 
MABA tidak memenuhi asas legalitas.  Bersumber 
dari asas  legalitas, adagium legendaris Von 
 Feuerbach, yang secara umum dibaginya dalam 
tiga bagian. Pertama, tidak ada hukuman, jika 
 tidak ada UU. Kedua, tidak ada hukuman, jika 
tidak ada kejahatan. Ketiga, tidak ada kejahatan, 
jika tidak ada hukuman, yang didasarkan UU. Bisa 
dikatakan OC tidak melakukan kejahatan,  karena 
tidak ada substansi yang mengatur,  sehingga 
 menciptakan individu yang kebal hukum.

Hemat saya, terdapat ketidakadilan dalam 
pelaksanaan PKKMABA FEB UB kali ini, ter
khusus pada salah satu 
poin dalam Tatib. Menurut 
 pandan g   an Plato tentang 
keadilan ‘ giving each man 
his due’ di mana setiap ma
nusia harus diberikan hak
nya. Memang hak maba 
telah diberikan dalam Tatib 
Pasal 22, namun hak  tersebut 
tidak dapat terlaksana alias 
tidak berguna. Dapat saya 
katakan bahwa fenomena 
tersebut memotong jalannya 
asas demokratis. Kesetaraan 
semua pihak yang ingin dicapai tidak dapat ter
penuhi.  Pihak OC dapat menindak maba kapan 
saja  mereka mendapati pelanggaran terjadi. Se
mentara maba hanya menerima keadaan dan hak
nya tidak terpenuhi.

Hak maba perlu dihidupkan dan ditindak
lanjuti akan ketidakadilanya. Panitia dapat 
 mengatur  tentang kategori pelanggaran OC 
supaya hak maba dapat terlaksana. Dengan 

 demikian asas  demokratis dan asas humanis bisa 
terpenuhi.   Dalam  pelaksanaannya, asasasas terse
but harus  diperhatikan dan dijunjung tinggi. Dari 
 permasalahan yang terjadi, saya melihat asas
asas tersebut hanya sebagai formalitas.  Sementara 
 asasasas tersebut merupakan bagian penting 
 sebagai landasan dalam pelaksanaan PKKMABA.

Sebagai manusia yang telah diberikan hak dan 
kemudian menemukan ketidakadilan serta diam 
 tidak berbuat apaapa, maka itu dikatakan adil. 
‘qui tacet consentire videtur’ seperti yang sudah 
 dibahas, ketika kita sebagai subjek hukum berdiam 
diri artinya kita setuju. Apakah memang seperti itu 
namanya adil? Tentu saja tidak. Ketika kita meng
inginkan perubahan, diam bukanlah pilihan. Apa 

yang kita harapkan dengan 
diam? Tidak ada jaminan se
buah perjuangan untuk peru
bahan akan berhasil. Jika kita 
hanya diam, semua harapan 
hanya jadi sekedar utopia.

 Hal yang bisa  
 dilakukan antara lain 
meng kaji segala kejang
galan  disertai alasan 
 dengan  mencari  penyebab 
dan dampaknya.  Untuk 
 melakukan itu semua diper
lukan usaha  untuk mendapat

kan  informasi mengenai segala hal  secara kritis dan 
skeptis. Kedua hal tersebut  menjadi sangat berguna 
untuk mendapatkan  informasi yang tepat, apalagi 
 dengan  banyaknya hoaks yang ada.  Sebagai tindak 
lanjut dalam mendapatkan  informasi,  verifikasi 
dapat dilakukan untuk  menilai  kebenaran informasi 
tersebut.
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