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Tetap Tegak Menerjang

Pemilihan Wakil Mahasiswa Keluarga 
 Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Brawijaya (PEMILWA KM 

FEB UB)  merupakan kontestasi politik  kam-
pus yang diadakan setiap tahun. LPM Indika-
tor hadir membawa Anda lebih dekat ke dalam 
 PEMILWA FEB UB 2019 melalui penerbitan 
buletin  Indimolor edisi PEMILWA 2019.

Bagai badai menghadang, masalah- masalah 
seperti kehadiran kawan-kawan yang terus ter-
lekang, hingga kurangnya pengalaman me- 
manage manusia menjadi kerak dalam hati dan 
ber akhir pada kemunduran timeline penggarap-
an. Hanya nafas yang bisa menghentikan per-
juangan tim. Kerja keras kami yang menjadi se-
mangat untuk terus bertempur.

Fenomena keterlambatan pengesahan Tata 
Tertib Penyelenggara menjadi topik di laporan 
utama. Inovasi yang dibawa sebagai evaluasi 
ternyata menjadi permasalahan baru. Perubah-
an timeline mempengaruhi kurangnya durasi 
kampanye menjadi pembahasan yang membu-
ka pikiran di laporan khusus. Rubrik lain pun 
hadir menyegarkan dan mengedukasi  pembaca 
 tercinta.

Indimolor Gelitik Bebas 
 Polusi diterbitkan oleh  Divisi 
 Penelitian dan  Pengembangan 
LPM  Indikator Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universi-
tas  Brawijaya.  Redaksi:  Fridian 
(CO), Zaid, Ben, Billy, Indra, 
Grace, James, Rachel, Ananda, 
Aldo,  Dhevita, Erika, Fina, Gina, 
 Enrico, Daud, Dinda,  Shahab, 
Nilna, Rifat,  Hasna,  Hafidz, 
Putu dan tim pendukung. Tata 
 Letak: Tim kreatif Indikator. 
 Alamat  Redaksi/ Pemasaran: 
Lt. II  Gedung Aktivitas 
 Kemahasiswaan FEB UB, Jalan 
MT. Haryono 165 Malang 
65145.   Email:    lpmindikator@
gmail. com. Web: lpmindikator.
feb.ub.ac.id. Redaksi menerima 
 tulisan dalam bentuk apapun. 
Naskah diketik dan dikirim dalam 
bentuk softcopy. Redaksi berhak 
menyunting tanpa mengurangi 
maksud dan tujuan penulisan. 
 Tulisan dikirim ke alamat di atas.
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Kurang Koordinasi, 
Tata Tertib Penyelenggara Terlambat Jadi 

LAPORAN UTAMA

Pemilihan Wakil Mahasiswa 
Keluarga Mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis  Universitas 

Brawijaya (PEMILWA KM FEB UB) 
adalah sarana pelaksanaan kedaulat-
an mahasiswa berdasarkan  Anggar an 
Dasar/Anggaran Rumah Tangga KM 
FEB UB. “Pemilwa ini bagian dari 
pesta demokrasi mahasiswa, jadi ma-
hasiswa mempunyai kewenangan 
penuh, mempunyai hak dalam as-
pirasi, hak dalam memilih, dan hak 
bersuara,” ujar Muhammad Reza 
 Hartawan  selaku Ketua  Pelaksana 
(Kapel) Pemilwa KM FEB UB 2019. 

Berdasarkan Undang-Undang 
(UU) PEMILWA KM FEB UB pasal 
3 ayat 3 dan 4, kegiatan tahunan ini 
diselenggarakan untuk memilih satu 
pasangan Ketua dan Wakil Ketua 
Badan  Eksekutif Mahasiswa (BEM) 
FEB UB, serta tujuh orang ang-
gota Dewan Perwakilan Mahasiswa 
(DPM) FEB UB yang terdiri dari dua 
 anggota DPM tiap jurusan dan satu 

 anggota DPM Independen. Puncak 
dari  ke gia t  an ini adalah pemilihan 
yang dilaksanakan pada tanggal 20 
 November dan berlokasi di Basemen 
Gedung E FEB UB.

Pemilwa tahun ini juga terdapat 
penyelenggara yang mengatur jalan-
nya kegiatan Pemilwa. Menurut UU 
PEMILWA KM FEB UB Pasal 1 ayat 8, 
penyelenggara Pemilwa KM FEB UB 
adalah kepanitiaan yang menyelengga-
rakan kegiatan ini, terdiri dari Dewan 
Kehormatan Penyelenggara  Pemilwa 
(DKPP), Panitia  Pelaksana  (Panpel), 
dan Panita  Pengawas  (Panwas). “Ka-
lau Panpel bertugas menjalankan se-
gala kegiatan rangkaian, dalam artian 
buat rundown atau juknis (Petun-
juk teknis) Tata Tertib (Tatib),” ujar 
Reza. Sementara itu, Panwas bertugas 
 mengawasi  kinerja Panpel, segala pe-
langgaran yang dilakukan oleh calon, 
serta mengawasi mekanisme kampa-
nye. “Nah, kalau DKPP mengawasi ki-
nerja dan menetap kan kesalahan atau 
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LAPORAN UTAMA
 pelanggar an dari Panpel dan  Panwas, 
serta turut serta dalam pengesahan 
 tatib,” tambah Reza. 

Hadirnya DKPP merupakan inova-
si dari PEMILWA KM FEB UB tahun 
ini. Lorenzo Paulus JR, salah satu 
anggota DKPP PEMILWA KM FEB 
UB 2019 menjelaskan bahwa elemen 
baru ini merupakan adopsi dari konsep 
negara. “Kita adopsi dari negara, jadi 
negara juga ada Dewan  Kehormatan 
 Penyelenggara Pemilu, terus di 
bawahnya KPU sama BAWASLU. 
Kita adopsi ke dalam fakultas, kita 
ambil fungsi itu, ditambah memberi-
kan arahan dan rekomendasi seperti 
Steering Comittee pada kepanitiaan 
yang ada di FEB,” papar Lorenzo.

Selain itu, adanya DKPP juga 
merupakan penanggulangan dari 
permasalah an Pemilwa sebelum-
nya. Lorenzo menuturkan, “Latar 
belakang nya itu dari permasalahan 
tiap tahun, sih. Panpel dan Panwas 
ini tidak tahu harus bertanya kepada 
siapa ketika terjadi permasalahan.” 
Dalam UU PEMILWA KM FEB UB 
2019 Pasal 1 ayat 9, pengertian dari 
DKPP adalah panitia yang bertugas 
membentuk dan menetapkan Ketua 
Panpel dan Ketua Panwas, menyusun 
dan  menangani pelanggaran Tatib 
Penyelenggara  PEMILWA KM FEB 
UB. Tugas DKPP secara umum ada-
lah sebagai peng arah, “Kita menjadi 
check and balance antara Panpel dan 
Panwas dengan menggunakan Tatib 
yang disepakati,” tutur Lorenzo. 

UU Pemilwa Pasal 9 ayat 1 

 memaparkan dengan detail tugas dari 
DKPP. Salah satunya ada di Pasal 9 
ayat 1 b disebutkan bahwa DKPP ber-
tugas menyusun Tatib Penyelenggara 
PEMILWA KM FEB UB untuk menja-
ga independensi, integritas, dan kredi-
bilitas dari Panpel dan Panwas. Isi dari 
Tatib Penyelenggara antara lain keten-
tuan umum, asas, dan prinsip yang 
mengatur DKPP, Panpel, dan  Panwas. 
Terkait pengesahan Tatib Penye-
lenggara berada di tahapan ke tiga, 
menurut UU Pemilwa pasal 5. Hal itu 
mengindikasikan bahwa pengesahan 
harus dilakukan setelah pembentukan 
Panpel dan Panwas PEMILWA KM 
FEB UB 2019 dan sebelum pemba-
haruan data pemilih dan penyusunan 
daftar pemilih.

Namun realitanya, pengesahan 
 Tatib Penyelenggara baru disahkan 
pada tanggal 15 November 2019. “Se-
harusnya itu idealnya sebelum penye-
lenggaraan kegiatannya berlangsung,” 
ujar Reza. Pengesahan tersebut sudah 
melewati beberapa rangkaian kegiat an. 
Rangkaian yang dilewati antara lain 
perpanjangan pendaftaran pada 1–7 
November, Perpanjangan  Verifikasi 
Berkas 9 November, 10  November 
Briefing Fit and Proper  Test (FnP), 
11  November Pelaksanaan FnP  Tulis, 
Grand Launching, dan Briefing 
 Kampanye. 12 – 15  November ter-
dapat FnP lisan. 

Penyebab keterlambatan ini ada-
lah kurangnya koordinasi dalam 
 penyusunan Tatib Penyelenggara. 
 Sa bil Al Rasyad sebagai  koordinator 
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Indikator/Fridian

DKPP membenarkan hal tersebut. 
“Karena ini tahun pertama juga  ada 
Tatib Penyelenggaranya kalau jujur- 
jujuran (koordinasi) masih kurang ide-
al,” jelas Sabil. 

Seyogiyanya pembahasan Tatib 
Penyelenggara DKPP mengikutser-
takan Panpel dan Panwas menurut UU 
PEMILWA KM FEB UB Pasal 10 ayat 
1. Sementara itu, pem-
bahasan  mengenai Tat-
ib Penyelenggara baru 
dilakukan dua kali 
dengan hanya dihadi-
ri oleh Ketua Panwas, 
Kapel, dan sedikit dari 
anggota DKPP. Sabil 
juga memaparkan bah-
wa fokusan terpecah 
karena ada hal lain 
yang harus dikerjakan. 
“Misalnya ada tiga Tatib Pelaksanaan 
yang harus disahkan malam itu juga, 
jadinya pembahasan ketumpuk, kan, 
koordinasinya masih kurang se suai, 
agak kurang ideal gitu, lho,” ucap 
Sabil. 

Kurangnya koordinasi yang mem-
perlambat pengesahan Tatib Penye-
lenggara ini akan mengganggu tu-
juan awalnya ini dibentuk yaitu untuk 
menjaga independensi, integritas, 
dan kredibilitas. Belum disahkannya 
 Tatib  Penyelenggara maka belum ada 
mekanisme yang jelas dan mengikat. 
“Kan, salah satu asas hukum yaitu 
asas legalitas, jadi selama belum legal, 
mereka bebas,” jelas Sabil. Dibuktikan 
dengan penindakan yang hanya beru-

pa teguran dan tidak ada mekanisme 
jelas kepada Panpel dan Panwas saat 
melakukan hal yang melenceng. “Ke-
marin tuh briefing-nya agak telat, lalu 
kami ngasih teguran lisan dulu kepa-
da Panpel tentang masalah efektif dan 
tanggung jawab secara waktu ketika 
tatibnya telah di sahkan, namun ketika 
itu kami memang belum bisa menindak 

Panpel karena tatib nya 
belum ada,” ujar koor-
dinator DKPP.  Begi-
tupun dengan kasus 
perbedaan persyaratan 
antara bakal calon 
yang sempat diperde-
batkan di  Musyawarah 
Umum  Mahasiswa 
FEB UB, yang me-
kanisme  penindakan 
kepada Panpel nya be-

lum memiliki mekanisme yang jelas.
Adanya polemik dalam pengesahan 

tatib ini memunculkan harapan dari be-
berapa pihak. “Koordinasi lebih diba-
ngun lagi dan sosialisasi tiga elemen 
lebih dibangun lagi,” tutur Reza. Sabil 
juga menambahkan “Kalau bisa sih 
tahun depan lebih di khususkan, pera-
turannya lebih spesialis jadi udah bisa 
ngatur Panpel dan Panwas dalam suatu 
klausul itu,” tutupnya. 

Zaid Zulkarnain
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Enrico Tri Rahmantyo

KARIKATUR
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Penggunaan Hak Pilih 
Tanpa Pertimbangan

Pemilihan Wakil  Mahasiswa 
Keluarga Mahasiswa  Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis  Universitas 

Brawijaya (PEMILWA KM FEB UB) 
ialah sarana pelaksanaan  kedaulatan 
mahasiswa. Hal ini diatur berdasar-
kan  Anggaran Dasar/Anggaran 
 Rumah Tangga KM FEB UB melalui 
 pemilihan pasangan Ketua dan Wakil 
Ketua Badan Eksekutif  Mahasiswa 
(BEM) dan Anggota  Dewan 
 Perwakilan  Mahasiswa (DPM). Pemi-
lih ialah mahasiswa aktif S1 FEB 
UB. Berdasarkan hasil penelitian 
 Indikator, dalam memilih wakil maha-

siswa di FEB 
UB 74,3% 
r e s p o n d e n 
 mengetahui 
f u n g s i 
dari DPM, 
BEM, dan 
 H i m p u n a n 
Mahasiswa 
J u r u s a n , 

 sedangkan 11%  mengatakan sebalik-
nya. Sisanya, 14,7% mengatakan 
ragu-ragu.

Dalam penggunaan hak pilih  tidak 
lepas dari 
 pertimbangan 
visi, misi, dan 
program yang 
akan diusung 
oleh calon. 
Namun pada 
 kenyataannya, 

masih banyak mahasiswa yang tidak 
mempertimbangkan hal tersebut. Ha-
sil penelitian menunjukkan 63,2% 
 responden tidak mempertimbangkan 
visi, misi, dan  program dari calon yang 
ingin dipilih.  Sebali  knya, 18,4% ma-
hasiswa mempertimbangkan hal itu. 
 Dengan jumlah  yang  sama, 18,4% 
 menyatakan masih terdapat keraguan.

Pe n   erapan demokrasi di  Pemilwa KM 
FEB UB 2019 masih harus dipertanya-
kan. Sebab, 56,6%  responden  meragukan 
optima l  isasi dalam  penerapannya. 
Sebesar 26,5%  mengatakan konsep 

demokrasi su-
dah berjalan 
m a k s i m a l 
dan 16,9% 
m e n g a t a k a n 
 sebaliknya.

Peneli t ian 
ini menyim-
pulkan bah-
wa penerapan 

konsep demokrasi di  Pemilwa FEB UB 
2019 masih diragukan penerapannnya 
secara ideal. Hal ini dibuktikan dengan 
mahasiswa KM FEB UB yang masih 
ragu akan jalannya demokrasi di FEB 
UB sendiri.

Gina Zahira

PENELITIAN

Keterangan:
Penelitian ini tidak bermaksud 
 menggeneralisasi pendapat mahasiswa 
FEB UB. Kuesioner berjumlah 136 
yang disebarluaskan untuk mahasiswa.
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Bagaimana pandangan Anda 
mengenai kondisi demokrasi yang 
ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Brawijaya (FEB UB) 
saat ini?

Alam: “Teman-teman bisa me-
nilai sendiri. Apakah sekarang pesta 
demokrasi terasa? Apakah ada edukasi 
politik atau bahkan calonnya ada atau  
enggak? Intinya ada beberapa peru-
bahan di Undang-Undang Pemilihan 
Wakil Mahasiswa FEB UB yang men-
jadi salah satu inovasi, cuma apakah 
si calon akan jadi solusi atau dummy 
kembali.”

Sampah yang selalu berserakan 
adalah salah satu permasalahan di 
FEB UB. Bagaimana solusi dan tin
dakan nyata yang dapat Anda beri
kan?

Alam: “Balik lagi ke kesadaran diri 
dan fasilitas. Solusinya pasti fasilitas, 
kalau sudah ada baru bisa disadarkan. 
Sebenarnya bukan kita mengganti-
kan office boy-nya, mungkin kurang 
 penyadaran di salah satu program zero 
waste, ada beberapa hal yang perlu 
 ditingkatkan.”

Bagaimana upaya BEM memak
simalkan terserapnya dana yang 
diberikan ke Keluarga Mahasiswa  
(KM) FEB UB?

Alam: “Sudah diserahkan dan di-
bahas di internal BEM bahwa dana 
yang diserap kurang maksimal dan 
telah disampaikan bahwa kebutuhan 
dana melebihi. Usaha dari BEM, ke-

berlangsungan dana itu sering dilaku-
kan entah dari Musyawarah Umum 
Mahasiswa FEB UB ataupun bertemu 
langsung ke Dekanat. Namun, aku 
merasakan bahwa  transparasi dana 
memang sulit dari dekanat.” 

 Bagaimana cara meningkatkan 
partisipasi mahasiswa FEB UB da
lam segala kegiatan yang diseleng
garakan oleh KM FEB UB?

Alam: “Partisipasi merupakan 
salah satu bentuk nyata indikator ke-
berhasilan dari sebuah acara. Kede-
pannya partisipasi akan meningkat 
dengan peningkatan kualitas acara 
ataupun program kerja. Intinya ada-
lah kualitas dan sinergis. Cara un-
tuk meningkatkan partisipasi KM itu 
 dengan metode penelitian, yaitu obser-
vasi, wawancara, dan kuisioner karena 
kebutuhan KM berbeda-beda.”

Ujar Si Calon

Indikator/Ananda

VERSUS
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Ujar Si Calon

Bagaimana  pandangan Anda 
mengenai kondisi demokrasi yang 
ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
 Universitas  Brawijaya (FEB UB) saat ini?

Bisma: “Dibilang bagus  enggak, 
dibilang jelek juga enggak.  Dibilang 
tidak bagus karena saat ini  masih 
ada forum di dalam forum yang 
menyebabkan peserta cukup ke-
beratan. Masih ada harapan bagi 
teman-teman untuk menunjuk-
kan gagasan, melakukan perubah-
an atau memberikan  kontr ibus i  nya 
terhadap demokrasi di FEB UB. ” 

Sampah yang selalu berserakan 
adalah salah satu permasalahan di 
FEB UB. Bagaimana solusi dan tin
dakan nyata yang dapat Anda beri
kan?

Bisma: “Solusinya bukan menam-
bah tempat sampah di FEB, karena 
dengan memperbanyak tidak mem-
buat orang semakin giat membuang 

sampah. Namun, harusnya ada pena-
naman lebih untuk pembuangan 
sampah, edukasi harus lebih digalak-
kan lagi. Controlling terhadap sampah 
harus dilakukan setiap harinya.”

Bagaimana upaya Badan 
 Eksekutif Mahasiswa memaksimalkan 
terserapnya dana yang diberikan ke 
 Keluarga Mahasiswa (KM) FEB UB?

Bisma: “Di forum BEM, mereka 
memberikan strategi yang baik dan 
untuk pengajuan harusnya  sebulan 
sebelumnya. karena hal tersebut 
merupakan arahan dari dekanat. 
Maka dari itu, terdapat publikasi 
terkait batas pengumpulan maksi-
mal. Selain itu, akan ada dispen-
sasi terkait dengan waktu. Namun, 
mereka sudah memberikan metode 
dan strategi supaya semua terserap 
100% dan tidak ada pengurangan.”

Bagaimana cara meningkat
kan partisipasi mahasiswa FEB 
UB dalam segala kegiatan yang 
diselenggarakan oleh KM FEB UB?

Bisma: “Kita tentukan lagi kebu-
tuhan yang mereka inginkan. Jangan 
sampai kita membuat kegiatan di KM 
yang mungkin tidak diinginkan. Kita 
juga tidak memungkiri bahwa mere-
ka memiliki tujuan masing-masing di 
FEB. Penting bagi kita untuk  saling 
menjaga satu sama lain agar tidak ada 
hal-hal yang memicu per musuhan, 
perbedaan, dan lain sebagainya.”

Dhevita Aufa Athary Vatsala
Indikator/Ananda

VERSUS
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Calon Tunggal 
Tanda Kaderisasi Tak Ideal
Oleh: Benayn Bilalakram Hudoyo*

Organisasi merupakan kelom-
pok kerja sama antara 
orang-orang yang diadakan 

untuk mencapai tujuan bersama. 
 Redatin  Parwadi, dosen  Universitas 
 Tanjungpura dalam artikel ilmiah yang 
bertajuk Kaderisasi Organisasi dalam 
Perubahan. Beliau mengutarakan, 
seyogiayanya organisasi harus mem-
persiapkan calon-calon muda sebagai 
pemimpin mereka, jika kelak terjadi 
pergantian pemimpin.  Pemimpin or-
ganisasi memiliki andil besar dalam 
proses menyiapkan para calon (kade-
risasi) untuk saat ini dan di masa yang 
akan datang.

Kehidupan kampus erat kaitan-
nya dengan organisasi. Sama hal-
nya dalam Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis  Universitas Brawijaya (FEB 
UB) yang terdapat sejumlah organi-
sasi. FEB UB mempunyai organisa-
si yang juga berperan sebagai lem-
baga eksekutif dalam jurusan, yaitu 
 Himpunan  Mahasiswa Jurusan (HMJ). 
Ada  beberapa HMJ, yakni  Akuntansi 
(HMJA), Ilmu Ekonomi (HMJIE), 
Manajemen (HMJM). Organisasi 
tersebut merepresentasikan maha-
siswa S1 sesuai dengan latar belakang 

 jurusan  mahasiswanya. Selanjutnya, 
pemimpin dari HMJA dan HMJM 
disebut Ketua Himpunan (Kahim). 
Pemilihan Wakil Mahasiswa (Pemil-
wa) Jurusan FEB UB akan menen-
tukan pemegang kendali organisasi 
selanjutnya. Seluruh anggota berhak 
menentukan suara dalam Pemilwa 
 Jurusan FEB UB. 

Permasalahan saat ini di FEB 
UB adalah kaderisasi Calon Kahim 
 (Cakahim) kurang optimal dalam 
HMJA dan HMJM. Terlihat dengan 
minimnya partisipasi untuk menjadi 
pemimpin ke dua organisasi terse-
but. Kondisi itu mengindikasikan 
bahwa anggota kepengurusan kurang 
memiliki kesadaran untuk memimpin 
dan melanjutkan perjuangan sebuah 
organisasi. Sepatutnya organisasi 
 hidup dalam waktu yang tidak dapat 
 dipastikan, tapi jelas organisasi harus 
 bertahan dan berkelanjutan. Memper-
siapkan calon-calon pemimpin  untuk 
periode selanjutnya merupakan ke-
wajiban sebuah organisasi, namun 
 kenyataannya hanya satu individu 
yang ingin  menjadi Cakahim

HMJA dan HMJM menyikapi 
peristiwa ini dengan  Musyawarah 
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*Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi 2019

Umum Mahasiswa Akuntansi 
dan  Musyawarah Umum Jurusan 
 Manajemen Istimewa untuk menentu-
kan Cakahim. Kondisi ini terjadi kare-
na tidak adanya anggota kepengurusan 
yang ingin menjadi calon  pemi mpin or-
ganisasi. Miris melihat sebuah organi-
sasi  tidak mampu menjalankan kaderi-
sasi anggotanya dengan baik. Terlebih, 
kahim seharusnya  menyiapkan calon 
pemimpin guna meneruskan ke-
berlanjutan organisasinya di masa 
yang akan datang. Bisa dikatakan 
proses menciptakan 
 pemimpin-pemimpin 
baru merupakan ba-
gian penting dalam 
berorganisasi yang 
akhirnya bertujuan 
untuk melanjutkan 
jalannya organisasi.

Fenomena terse-
but karena tidak ada 
 evaluasi dari organ-
isasi terkait kaderisasi. Hal ini ber-
kaitan erat dengan pemahaman an-
ggota HMJA dan HMJM tentang 
makna organisasi. Terlihat juga HMJA 
dan HMJM tidak melaksanakan 
 evaluasi terkait organisasi yang ideal. 
Diperkuat dengan hanya satu Cakahim 
yang berani mencalonkan diri. Kahim 
yang menjabat bertanggung jawab atas 
keberlangsungan organisasi karena 
mempunyai andil besar dalam kade-
risasi. Kenyataannya, pemimpin saat 
ini tidak mampu memberi pemahaman 
pada anggota kepengurusannya ten-
tang makna organisasi yang  berakibat 

terhadap minimnya Cakahim untuk 
periode selanjutnya. Ketika realitas 
tersebut hadir, jelas akan memberi 
dampak buruk pada organisasi terkait. 
Daya tawar HMJA dan HMJM akan 
mengalami penurunan sebab maha-
siswa melihatnya sebagai organisasi 
yang sulit berkembang. Dampak lebih 
jauh lagi, motivasi mahasiswa jurusan 
Akuntansi dan Manajemen dalam ber-
organisasi menjadi berkurang.

Dilihat dari persoalan yang ada, 
HMJA dan HMJM seharusnya 

melakukan evaluasi 
menyeluruh tentang 
permasalahan orga-
n    isasinya. Eva luasi 
terkait kaderisasi 
 untuk melanjutkan 
roda kepemimpinan 
 organisasi merupa-
kan keharusan dari 
 permasalahan ini. Me-
kanisme evaluasi yang 

baik dilakukan melalui empat tahap. 
Pertama, fokus terhadap peninjauan 
kembali sistem kaderisasi yang digu-
nakan. Selanjutnya, tentukan tujuan 
kaderisasi. Lalu, beri catatan terha-
dap pelaksanaan program kaderisasi. 
 Terakhir, ukur pencapaian kaderisasi 
pada akhir program.

Indikator/Ben

OPINI



12 L P M  I N D I K A T O R

Judul KlikF o ku s ku  l e b i h  k e  l a p t o p

Foto dan Judul Foto: Ananda Riski Oktavianto
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D i b awa  S a n t u y  S A j a

Tata Letak: Putu Arya Diva Mahardika

HPan Teross

Kompak dan Mesra
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Penyertaan Agama, Hakikat Pancasila 
Tidak Ada dalam Pemilwa

Oleh: Billy Chandra Wijaya Rahman*

Pancasila merupakan pe-
doman kehidupan bagi bangsa 
 Indonesia. Pada 1 Juni 1945, Ir. 

Soekarno melalui pidatonya menja-
barkan hakikat dari substansi tiap sila 
Pancasila. Sila pertama menjelaskan  
bahwa warga negara Indonesia bebas 
mengimani suatu kepercayaan dan 
menjalankan ajarannya tanpa ada inter-
vensi atau penilaian dari individu lain. 
Beliau pun menjelaskan bagaimana 
seharusnya bangsa  Indonesia memak-
nai kehidupan plural yang didasarkan 
pada berbagai latar belakang agama. 

Pemberian keleluasaan dalam 
menyembah kepercayaan dan men-
jalankan perintah agama tanpa ada ego-
isme turut menjadi keinginannya. Ir. 
Soekarno menjelaskan nilai kemanu-
siaan yang seharusnya dimiliki bang-
sa Indonesia. Hal tersebut termaktub 
dalam sila kedua. Dalam hal ini, be-
liau bermaksud bahwa individu yang 
terhimpun dalam bangsa  Indonesia 
adalah manusia yang dapat mema-
nusiakan sesamanya. Warga  negara 
I  ndonesia harus menjunjung tinggi 
arti kemanusiaan yang sesungguhnya 
sesuai amanah pada Undang Undang 
Dasar 1945 Pasal 28, 28A-28J,  dan  

 29. Pasal tersebut menjelaskan bahwa 
negara menjamin hak asasi bagi war-
ganya. Segala yang mengacu pada pe-
doman hidup berbangsa dan bernegara 
Indonesia harus diimplementasikan 
sesuai hakikatnya agar tercipta kon-
stelasi sosial yang ideal.

Sejalan dengan ideologi bang-
sa Indonesia, Anggaran Dasar (AD) 
 Keluarga Mahasiswa  Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Brawijaya (KM FEB UB) pun meng-
gunakan  Pancasila sebagai asasnya. 
Hal tersebut termaktub dalam bagian 
pembukaan AD KM FEB UB alinea 
pertama. KM FEB UB sebagai ba-
gian dari entitas mahasiswa memiliki 
cita-cita yang dilaksanakan atas dasar 
Pancasila. Tidak hanya menggunakan 
Pancasila sebagai asas, tetapi juga me-
masukan nilai kemanusiaan tepatnya 
di alinea ketiga. KM FEB UB harus 
menjunjung tinggi nilai-nilai yang 
menyangkut tentang kebenaran se-
bagai bagian dari kemanusiaan. 

Namun, terjadi penyelewengan ter-
hadap makna dari substansi  Pancasila 
dan landasan yuridis tertinggi yang 
menaungi FEB UB. Hal itu dibuktikan 
dengan adanya  Undang-Undang Pemi-
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lihan Wakil Mahasiswa  (Pemilwa) 
KM FEB UB 2019 Pasal 22 ayat 2 
poin b yang memasukkan keiman-
an dan ketakwaan terhadap Tuhan 
yang maha esa sebagai per syaratan 
calon ketua dan wakil ketua Badan 
 Eksekutif Mahasiswa (BEM) FEB 
UB serta calon  anggota 
Dewan Perwakilan 
 Mahasiswa (DPM) FEB 
UB. Akhirnya, ke giatan 
Fit and Proper Test (FnP) 
lisan sebagai salah satu 
rangkaian  Pemilwa KM 
FEB UB menjadikan 
agama sebagai  bahan 
 pertimbangan serta 
 penilaian dalam bentuk 
religiusitas. Pada dasarnya Pancasila 
telah memberikan keleluasan terhadap 
bangsa Indonesia untuk percaya serta 
taat dan patuh pada sebuah agama atau 
kepercayaan, bahkan hal tersebut tidak 
bisa dinilai. Fenomena ini terjadi kare-
na kurangnya daya berpikir kritis dan 
ketidakpahaman mengenai hakikat 
dari susbstansi Pancasila.

Alhasil, peserta Pemilwa KM FEB 
UB 2019 harus gamblang mengung-
kapkan sesuatu berkenaan dengan 
ranah privasinya, yaitu agama, demi 
kepentingan publik. Selain terhadap 
peserta, penilaian yang dihasilkan 
menjadi tidak kredibel. Pihak yang 
melaksanakan FnP terhadap peserta 
pun belum tentu memiliki pemaham-
an mumpuni terkait agama. Tidak ada 
jaminan bahwa aliran agama yang 
 dipercayai pihak pelaksana FnP sama 

dengan calon. Atas hal tersebut, hasil 
dari penilaian menjadi tidak objek-
tif. 

Sesuai dengan Garis-Garis Besar 
Haluan Kerja KM FEB UB, BAB II 
Pola Kerja Umum Nomor 2, BEM 
FEB UB harus  mengarah kepada 

peningkatan  kapasitas 
keilmuan mahasiswa. 
Program BEM FEB UB 
harus mengarah pada 
peningkatan kualitas baik 
akademik maupun non-
akademik. BEM seha-
rusnya menjadi inisiator 
 pengembangan berpikir 
kritis dan pemahaman 
mengenai hakikat serta 

makna terkait pengembangan ideologi 
bangsa. 

Bentuk implementasinya  dengan 
menghadirkan materi berpikir kri-
tis dan pemberian pemahaman ter-
kait substansi Pancasila. Hal tersebut 
dapat dilakukan dengan pemasifan 
literatur berpikir kritis dan Pancasila. 
Lalu, pembelajaran dengan menggu-
nakan metode andragogi ala Paulo 
Freire, yaitu konsep pembelajaran 
yang mengharuskan setiap individu 
untuk belajar bersama serta bertindak 
didalam dunia mereka. Hasilnya, KM 
FEB UB mampu menganalisis secara 
kritis dan memperdalam persepsinya 
tentang FEB UB. Selain itu, diskusi 
dengan metode Socrates yang caranya 
berbasis tanya jawab mendalam agar 
dapat merangkai sebuah pemikiran 
konstruktif.

Indikator/Billy

*Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi 2019

OPINI
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Syarat Terlambat ditaati,  
Bakal Calon Tak Terpenuhi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
 Universitas Brawijaya (FEB UB) 
kembali melaksanakan Pemili-

han Wakil  Mahasiswa  (PEMILWA) 
pada bulan  November 2019. Menurut 
Anggaran Rumah Tangga (ART) FEB 
UB pasal 60 Ayat 2, PEMILWA FEB 
UB diselenggarakan untuk memilih 
anggota DPM FEB UB serta Ketua 
dan Wakil Ketua BEM FEB UB. Da-
lam Undang-Undang (UU) PEMILWA 
Pasal 60 ayat 2 diterangkan bahwa 
jumlah minimal  pasangan Ketua dan 
Wakil Ketua BEM FEB UB adalah 
dua pasang, DPM Jurusan adalah tiga 
orang perjurusan, dan DPM indepen-
dent adalah dua orang.

Rangkaian PEMILWA dimulai 
pada tanggal 28 Oktober hingga 20 
November. Dalam perumusan rang-
kaian (timeline), panitia pelaksana 
(Panpel) melakukan penyesuaian 
dengan Pemilihan Wakil Mahasiswa 
Raya. “Kita (Panpel) membuat time-
line dari sudut pandang panitia yang 

tidak merugikan calon,” ungkap Ketua 
Pelaksana PEMILWA KM FEB UB 
2019 Muhammad Reza Hartawan. 

Rangkaian dimulai dengan 
 pengambilan formulir yang ber-
langsung pada tanggal 28-29  Oktober. 
Selanjutnya, pada 30-31 Oktober 
dilakukukan pengembalian for-
mulir dan verifikasi berkas. Kegiatan 
 Pemilwa dilanjutkan dengan pelak-
saan Fit and Proper Test (FnP) tulis 
dan lisan yang berturut-turut dilak-
sanakan pada 1 November dan 2-5 
November. Agenda berikutnya adalah 
grand launching yang dilaksanakan 
pada tanggal 6 November lalu dilan-
jutkan dengan kampanye bersama. 
Tidak berhenti di situ, pada tanggal 
12 November dilaksanakan Debat ter-
buka BEM yang kemudian dilanjut 
dengan masa kampanye pada tanggal 
13-18. Sedangkan untuk pemilihan 
bertepatan pada tanggal 20 November 
yang sebelumnya diawali dengan ber-
langsungnya hari tenang pada tanggal 
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19  November.
Namun, kenyataannya time-

line tersebut tidak dilaksanakan se-
bagaimana semestinya. “Karena kuota 
calon tidak terpenuhi, maka ada  Extend 
(Pengambilan dan pengembalian for-
mulir) dan lain sebagainya sehingga 
terdapat timeline kedua,” tutur Reza. 
Ia menambahkan bahwa penyesuaian 
ini diperlukan sebab timeline awal 
dirancang dengan asumsi bakal calon 
telah memenuhi kuota minimal sebe-
lum tanggal 20 November.

 Terdapatnya kendala dalam rang-
kaian pemilihan DPM jurusan, DPM 
Independen, dan BEM membuat 
bakal calon tidak dapat terpenuhi se-
suai timeline awal. Salah satu ham-
batan berada dalam penerbitan surat 
rekomendasi pada proses pencalonan 
DPM jurusan. Surat rekomendasi 
 merupakan salah satu syarat admin-
istrasi yang wajib dipenuhi untuk 
mendaftarkan diri sebagai DPM ju-
rusan. Surat rekomendasi diberikan 
melalui agenda Musyawarah Umum 
Mahasiswa Jurusan (MUMJ) dengan 
mekanisme yang telah ditetapkan. 
“MUMJ sudah merekomendasikan 
setelah tanggal 6 ini. Jadi kita ta-
brakan dengan timeline yang sangat 
mepet dengan keadaan yang gak me-
mungkinkan (untuk mengejar timeline 
panitia Pemilwa),” tutur Emir Khairy 
selaku Ketua  Himpunan jurusan Ilmu 
Ekonomi (HMJIE). 

Sedangkan untuk BEM, Ketua 
Umum BEM FEB UB Tazki Theosofi 
mengungkapkan bahwa akar masalah 

muncul sejak tahap pengambilan for-
mulir Ketua dan Wakil Ketua Umum 
BEM. Ia mengutarakan, “Selain dari 
hal-hal yang terlihat langsung, teman-
teman juga harus tau latar belakang 
dan filosofisnya kenapa sampai ada 
 Extend. Ini, ya, bisa dibilang ada 
 sedikit tendensi politik juga.” Ia men-
jabarkan lebih lanjut, “Ya sebenarnya 
kalau boleh jujur, itu (proses pengam-
bilan formulir yang diperpanjang) 
cuman permainan aja, sih. Gak ada 
yang daftar kan sebenarnya supaya 
Extend. Sebetulnya dari awal calonn-
ya memang ada tiga dan sudah bicara 
dengan saya jauh sebelum PEMIL-
WA.” 

Kondisi tersebut dijelaskan oleh 
Bisma Fajrianto sebagai salah seo-
rang Calon Ketua BEM FEB UB, 
“persiapan kita sendiri belum ter-
penuhi, apalagi meninjau dari kawan 
kita di sebelah yang memang pada 
saat itu belum punya pasangan. Di-
tambah lagi memang waktu itu yang 
mengajukan tiga. Jadi akhirnya biar 
sama-sama enak dan istilahnya bisa 
memenuhi semua.” Hal serupa dipa-
parkan oleh calon lain Hasbunallah 
Imamal Alam, “Hari terakhir pen-
gambilan dan pengembalian formulir 
aku, Bisma, dan Farhan ngumpul ber-
sama. Ya sudah, kita obrolin, tadinya 
Bisma sudah mau tapi pada akhirnya 
menyatakan masih bimbang, kalau 
dari Farhan masih ada pertimbangan. 
Akhirnya kita sepakat buat Extend se-
lama empat hari.”

 Beberapa permasalahan tersebut 

LAPORAN KHUSUS
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mengharuskan panitia untuk melaku-
kan peyesuaian dengan membuat 
timeline yang baru. Timeline baru 
diawali dengan perpanjangan masa 
 pendaftaran dari tanggal 1-7  November 
diikuti dengan proses  verifikasi berkas 
pada tanggal 9. Kemudian, pada tang-
gal 10 November rangkaian  Pemilwa 
dilanjutkan dengan Briefing FnP. 
Selanjutnya, untuk 
pelaksanaan FnP tu-
lis, Grand Launching, 
dan Briefing Kampa-
nye dilaksanakan se-
cara bersamaan pada 
tanggal 1 November. 
Setelah itu dilanjutkan 
oleh masa kampanye 
pada tanggal 16-17 
November. Kampa-
nye bersama dan debat 
terbuka dilakukan secara bersamaan 
pada tanggal 18 November. Setelahn-
ya, terdapat hari tenang sebelum akh-
irnya dilanjutkan dengan pemilihan di 
tanggal 20  November.

Perubahan timeline ini menye-
babkan beberapa penyesuaian dalam 
rangkaian Pemilwa. “Dampak nya 
tiap rangkaian itu punya waktu yang 
berdekatan, jadinya memadatkan 
agenda,” ujar Lorenzo Paulus Jr. 
selaku Anggota Dewan Kehormatan 
Penyelenggara Pemilwa. 

Selain itu, tidak sedikit kerugian 
yang dialami oleh calon sebab ter-
potongnya waktu kampanye. Hal 
tersebut diungkapkan oleh salah satu 
Calon DPM Independen Eka Surya 

 Sambudi, “Kendalanya sih, ketika 
FnPnya itu di hari akhir. Jadi fokus-
nya ke FnP, kampanye agak sedikit 
 disingkirkan. Dampaknya mungkin 
ketika jadwal kampanye yang sudah 
mepet, teman-teman sudah males 
buat banner atau sejenisnya gitu. Kita 
ketahui sendiri kan, banner itu  jadinya 
nggak ada, hanya sekedar postingan 

di Instagram.” Ia juga 
berpendapat bahwa hal 
ini berpotensi menim-
bulkan dampak pada 
pemilih, “Kerugian-
nya sebenarnya ada di 
pemilihnya, takut nya 
ya pemilih ini asal mi-
lih saja karena masih 
kurang mengenal calon 
yang dipilihnya,” 
ucapnya.

Menanggapi persoalan tersebut, 
secercah harapan terbit dari Reza, 
 “Menaikkan euforia lagi di tahun de-
pan karena aku jujur aja euforia di ta-
hun ini terkait pesta demokrasi  sangat 
teramat minim.” Selanjutnya, ter-
dapat harapan yang disampaikan oleh 
Zidane Nazakirono sebagai salah 
seorang Mahasiswa FEB UB Jurusan 
Ilmu Ekonomi, “Lebih ditekankan aja 
dari panitia untuk jangan sampai molor. 
Kalau perlu Extend,  jangan lama-lama 
gitu, kan menyebabkan mepet juga. 
Sebab, kalau dilihat Pemilwa tahun 
kemarin itu waktunya lama, mungkin 
sekitar dua bulan,  sedangkan sekarang 
sebulan,” paparnya.

LAPORAN KHUSUS

Indra Aswangga Putra

Indikator/Rachel



20 L P M  I N D I K A T O R

Kejar Pengalaman melalui Organisasi

Yafida Farikhatul Ummah atau 
yang akrab dipanggil Yafida 
memiliki keahlian di bidang 

desain. Kemampuannya itu mem-
buat dia menjadi Delegasi  Kontingen 
 Universitas Brawijaya (UB). Se-
lain itu, dia sangat suka mengiku-
ti  organisasi, mulai dari Organisasi 
Siswa Intra Sekolah semasa Sekolah 
Menengah Atas, staf magang Badan 
 Eksekutif Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis (BEM FEB) UB, 
hingga menjabat sebagai 
Wakil Ketua BEM FEB 
UB. Aktif dalam Program 
Kerja (Proker) yang dia-
dakan oleh BEM dan him-
punan merupakan salah 
satu cara untuk menun-
jukkan kesukaannya. 
Yafida merasa, dalam 
ber organisasi dia selalu 
melakukan  kesalahan 
saat ada yang tidak sesuai. Perasaan 
sungkan pun acap kali muncul 
 sehingga menghambat pekerjaannya. 
Dibalik kekurangannya, cewek Juru-
san Akuntansi tersebut memiliki hal 
yang dapat dibanggakan. “Kelebihan 
aku tuh  sabar banget dan bisa memo-
sisikan kapan harus marah, menunjuk-
kan  kesedihan, dan try to be ok lah,” 
papar Yafida. 

Saat Yafida menjabat sebagai Wakil 
Ketua BEM FEB UB ia  diamanatkan 
untuk memegang internal terkhusus 

Badan Pengurus Harian dan  Sekretaris 
Departemen. Selain itu, ia juga meng-
gantikan  ketua saat  berhalangan 
hadir maupun membantu dalam 
 menjalankan tugasnya. 

Banyak pengalaman yang 
didapatkan Yafida saat  menjadi 
Wakil Ketua BEM. Pertama, ia 
dapat lebih  mengenal  l ingkungan 
 universitas. Kedua,  dapat menam-

bah relasi  dengan bebera-
pa Ketua BEM. Dia juga 
 menyampaikan pesan 
 kesan selama di BEM. 
“BEM menuntut kita untuk 
bekerja  dengan cepat dan 
profesional, dan itu  melatih 
 kepribadian  seseorang,” 
jelas Mahasiswi Akuntansi 
angkatan 2016 itu.

Sebagai orang yang 
  berpengalaman  menjadi 
Wakil Ketua BEM, ia 
memberikan tips bagi 

Calon Ketua dan Wakil  BEM FEB 
UB selanjutnya. “Banyak belajar 
dan sharing dengan orang terdahu-
lu supaya kesalahan sebelumnya itu 
 enggak terulang lagi,” jelas Yafida. Se-
lain itu, Yafida juga memiliki secercah 
harapan untuk Calon Ketua dan Wakil 
Ketua BEM FEB UB. Siapa pun yang 
terpilih nanti tetap dikuatkan hatinya 
supaya dapat membedakan kapan ha-
rus bersikap profesional dan mengede-
pankan hati.

Erika Maulana

Indikator/Ananda
Nama	 :	Yafida	Farikhatul	Ummah
TTL	 :	Gresik,	7	Oktober	1997
Hobi	 :	Menggambar

PROFIL
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Grand Launching PEMILWA FEB UB 
melalui Siaran Instagram

Pemilihan Wakil Mahasiswa 
(PEMILWA) Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis (FEB UB) merupa-

kan kegiatan yang selalu dilaksanakan 
setiap tahun. Pesta demokrasi da-
lam kehidupan kampus tercerminkan 
melalui kegiatan pemilwa ini. Tujuan 
dari terselenggaranya kegiatan untuk 
memilih ketua dan wakil ketua Badan 
Eksekutif Mahasiswa (BEM) FEB UB  
serta tujuh anggota Dewan Perwakilan 
 M a h a s i s w a 
(DPM) FEB 
UB. Tak hanya 
itu, asas yang 
 diterapkan juga 
memiliki kesa-
maan  dengan asas 
pemilihan umum 
di Indonesia yaitu 
langsung, umum, 
bebas, jujur, dan adil (luberjurdil). 

Terdapat beberapa rangkaian yang 
dilakukan sebelum mencapai puncak 
acara yaitu pemilihan secara langsung. 
Salah satu rangkaian yang tak ka-
lah penting yaitu kegiatan  Grand 
 Launching. Dalam kegitan ini para 
pasangan calon melakukan pengambi-
lan nomor urut yang akan digunakan 
hingga masa  pencoblosan. ”Fungsi 
nomor urut ini sebagai cara si calon 
untuk mem-branding dirinya sendiri 
kepada pemilih,” kata Muhammad 
Reza Pratama selaku ketua pelaksa-
na dari kegiatan PEMILWA FEB UB 
tahun ini. 

dok.Istimewa

Kegiatan Grand Launching ren-
cananya akan dipertontonkan secara 
langsung di Basement FEB UB. Akan 
tetapi, implementasinya tidak  sesuai 
rencana awal dan akhirnya hanya di-
siarkan melalui media instagram. 
Menurut Shavy Zulvan Akbar se-
laku Hubungan Masyarakat (Humas) 
kegiatan PEMILWA FEB UB, pemi-
lihan konsep ini dikarenakan kegiatan 
pemilwa yang sangat padat. “Karena 

kita lihat sendi-
ri dari timeline 
pemilwa kan pa-
dat ya, mengi-
kuti juga dari 
pemiranya yang 
sudah disahkan 
tanggal 20, jadi 
mau tidak mau 
dari panitianya 

sendiri merangkai biar rangkaianya 
(walaupun) padat tetap efektif,” papar 
Shavy.

Sayangnya, Grand Launching 
pemilwa saat ini masih belum sesuai 
dengan indikator keberhasilan dari 
panitia. Reza memaparkan bahwa an-
tusiasme mahasiswa di FEB UB ku-
rang dilihat dari pengikut instagram 
Pemilwa FEB UB. “Kalau misalkan 
kita menjalankan segala cara namun 
antusiasme dari KM kurang, itu pelak-
sanaanya pasti berbanding terbalik 
dengan rencana awal,” tutur Reza.

PERNIK
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Rakyat Apatis, Pemilihan Tidak Demokratis

“It’s you civic responbility,” kata 
Molly Johnson kepada Ayahnya, 
Bud Johnson, pada saat pemili h-

an Presiden di negaranya. Bud  adalah 
seorang warga biasa yang cuek ter-
hadap kondisi pemerintahan kala itu. 
Molly, seorang gadis cerdas berumur 
12 tahun, memiliki tanggung jawab 
moral tinggi terhadap demokrasi. Se-
hingga ia mengupayakan Ayahnya un-
tuk berpartisipasi pada 
pemilihan presiden saat 
itu.

Film yang disutrada-
rai oleh Joshua Michael 
Stern ini bercerita ten-
tang seorang warga 
Amerika yang menen-
tukan nasib hasil dari 
pemilihan presiden di 
negaranya. Swing Vote 
rilis tahun 2008 dengan 
rating cukup tinggi di 
IMDb, 6.1/10. 

Kisah ini berawal 
ketika Molly secara diam-diam men-
daftarkan Ayahnya dengan menyusup 
ke Tempat Pemungutan Suara ketika 
pulang sekolah. Nahasnya, saat ia hen-
dak melakukan voting perangkat vote 
tersebut mati. Sehingga server tidak 
dapat mengidentifikasi kandidat yang 
dipilih. Keajaiban terjadi esoknya, 
 siaran TV nasional menyiarkan bahwa 
kedua kandidat memiliki suara yang 
sama. Ternyata dalam daftar pemilih 
tersisa seseorang yang belum melaku-

kan vote, yaitu Bud. Nasib kedua kan-
didat berada di tangannya. Kedua kan-
didat pun melakukan berbagai macam 
cara untuk meluluhkan hati Bud agar 
mampu memperoleh suaranya.  Padahal, 
tidak ada seorang pun yang tahu bahwa 
Molly adalah seseorang dibalik keja-
dian itu, termasuk Bud. Banyak pihak 
yang mengirimkan surat ke Bud agar 
ia mendiskusikan permasalahan kepada 

para kandidat sebagai per-
timbangan pilihannya. Atas 
usaha keras Molly, pada 
akhirnya Bud dapat mem-
buang pikiran apatis nya 
terhadap kesadaran ber-
demokrasi. Film diakhiri 
dengan scene Bud memilih 
pilihan kandidatnya.

Kita dapat menilik 
 banyak pesan tersirat dari 
film ini. Rakyat sebagai ba-
gian dari demokrasi harus 
ikut andil dalam pemilihan 
wakil rakyat sebagai bentuk 

pesta demokrasi. Film disajikan  ringan 
tetapi ada beberapa alur cerita yang ti-
dak signifikan. Meskipun bertemakan 
demokrasi, film ini merupakan film 
 drama komedi yang pas untuk menemani 
momentum Pemilihan Wakil  Mahasiswa 
Keluarga Mahasiswa  Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis  Universitas Brawijaya saat 
ini.

Judul : Swing Vote
Sutradara : Joshua Michael Stern
Durasi : 120 menit

RESENSI

Aldo Haris Ananta

dok.Istimewa
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Mendatar Menurun
1. Jenis pelanggaran apabila tidak 
hadir tepat waktu pada saat rangkaian 
Pemilwa KM FEB UB tanpa izin dan 
persetujuan
3. Pihak yang wajib mengetahui tata 
tertib pelaksanaan sebelum ditetapkan
9. Jumlah minimal calon tetap DPM 
Jurusan
10. Pihak yang menentukan keabsahan 
hasil pemungutan suara
11. Kampanye yang dilakukan secara 
lisan dan langsung bertatap muka 
 dengan pemilih
12. Warna yang melambangkan bahwa 
KM FEB UB 2019 Independen
13. Pemilwa KM FEB UB 2019 
 bertakjub kekuatan  dalam peribahasa 
Jawa
14. Kegiatan pada 20 November 2019

2. Ketua panitia pelaksana  Pemilwa 
KM FEB UB 2019
4. Lambang mata elang pada logo 
Pemilwa FEB UB 2019
5. Waktu Fit and Proper Test lisan 
dalam Pemilwa KM FEB UB 2019 
6. Tahapan setelah masa kampanye
7. Program Legislasi Fakultas yang 
disusun oleh setiap calon   anggota 
DPM FEB UB

TEKA-TEKI SILANG




