
Indimolor
G e l i t i k  B e b a s  P o l u s i

Edisi PKKMB 2020

Rp1.500,00
Buletin LPM Indikator 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Laporan Utama
Lika-Liku Presensi PKKMB



2 Indimolor Edisi PKKMB 2020 

Kerja keras merupakan dua kata yang te-
pat dalam menggambarkan penggarapan 
Indimolor PKKMB kali ini. Kami harus 

selalu berpikir kritis dalam menyikapi ide-ide 
yang muncul dalam penggalian fakta.

Kami menciptakan forum diskusi daring se-
bagai wadah membahas berbagai realitas yang 
ada. Kesulitan koneksi internet menjadi kerikil 
kecil yang menghambat jalannya pembahasan. 
Inkonsistensi beberapa individu juga menjadi 
momok tersendiri di tengah intensnya pengga- 
rapan yang semakin termakan waktu. 

Walaupun permasalahan sering hadir, tetapi 
semangat mengemukakan pendapat dan mempe-
lajari ide baru adalah dua hal yang selalu men-
jadi bahan bakar untuk kami bergerak. Sajian 
laporan bertema ‘Perjalanan Konsep Absensi, 
sehingga Menjadi Sistem yang Ideal’ disuguh-
kan bersama rubrik lain yang tak kalah mena- 
rik. Di balik ketidaksempurnaannya, kami yakin 
mampu menyuguhkan informasi yang aktual 
dan faktual.
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Pengenalan Kehidupan Kampus  
bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 
adalah kegiatan yang memberikan  

pembekalan kepada mahasiswa  
baru (maba) tentang kehidupan kam-
pus, baik akademik maupun non-
akademik. Hal tersebut tertuang 
dalam Peraturan Rektor (Pertor)  
Universitas Brawijaya (UB) Nomor 47 
Tahun 2020 tentang PKKMB Tahun  
Akademik 2020/2021. “PKKMB ini  
secara garis besar, memperkenalkan kam-
pusnya dalam taraf atau sekala univer-
sitas kepada mahasiswa barunya,” ujar  
Daffa Anzuna    t    ama, Ketua Pelak-
s ana  (Kapel) PKKMB 2020.  
Sesuai  Pertor tersebut, PKKMB   
merupakan kegiatan yang bersifat wa   -
jib  bagi mahasiswa baru, yang terdiri 
atas kegiatan persiapan, Orientasi Pendi-
dikan (Ordik), dan Orientasi Mahasiswa  
(Ormawa). “Jumlah mahasiswa yang ikut 
PKKMB online ini sebanyak 14.492. 
Hampir 100% dari maba yang telah 

melakukan registrasi ulang,” ungkap 
Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan, 
Prof. Dr. Drs. Abdul Hakim, M.Si., pada 
saat konferensi pers.

Dalam Undang-Undang PK2MU Pasa l  
12 Ayat 2 Poin A, tercantum di dalam-
nya  maba berkewajiban untuk mengikuti 
seluruh rangkaian acara PK2MU. Keha- 
diran menjadi salah satu syarat yang  
cukup  penting di dalam penilaian 
kelulusan. Hal ini dinyatakan oleh 
Koordinator (CO) Divisi Acara,  
Muhammad Fatih Al Afif, dan disetujui 
oleh Kapel. “Untuk variabel kelulusan 
yang pertama ada di kehadiran, kemu-
dian ada pada penugasan,” tuturnya. 
Selaras dengan pernyataan CO Acara,  
Muhammad Farhan Azis selaku  
Penanggung Jawab (PJ) kegiatan  
PKKMB 2020 pun mengutarakan hal 
yang serupa. “Syarat kelulusan PK2 itu 
harus mengi kuti minimal presensinya, 
80% dari rangkaian RAJA Brawijaya,” 
ujar Farhan. 

Lika-Liku Presensi PKKMB

Laporan Utama
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Konsep presensi yang ideal pun 
tak terlepas dari standarnya sendiri.  
Dalam mendapatkan data presensi yang 
vali d, panitia tidak bisa hanya melaku-
kan pengecekan data sekali. Dhenny 
Zakaria Sutan Ravi selaku CO Steering  
Committee (SC) PKKMB 2020  
menyatakan bahwa dari panitia pun su-
dah melakukan cross check. “Ada yang 
megang Zoom serta Google Classroom,” 
terangnya. Imaduddin Al Azzam selaku 
panitia pengawas (Panwas) berkata bah-
wa data presensi harus benar-benar bisa  
dibuktikan kehadirannya. “Biar ketahuan 
siapa saja yang benar-benar mengiku-
ti rangkaian kegiatan,” tambah panwas 
lainnya, Doly Brian de Artha. Selain 
itu, transparansi presensi juga perlu untuk 
diketahui oleh maba. Hal ini didukung 
oleh Panwas, SC, maupun Kapel. Doly 
mengutarakan alasan perlunya transpa- 
ransi presensi oleh maba. “Iya perlu 
(transparansi presensi), takutnya ada 
maba yang sudah (mengisi presensi), pas 
di-cross check tidak ada,” sambungnya.

Dalam perjalanan untuk menemu-
kan sistem presensi yang ideal, panitia 
melakukan beberapa percobaan. Salah 
satunya dengan melangsungkan simulasi 
pada 12 September 2020, tepat seminggu 
sebelum pelaksanaan PKKMB. Sistem 
presensi memakai platform Google Meet 
dan Google Classroom, berasal dari kon-
sep yang disusun oleh rektorat, terkhusus 
Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Kompu- 
ter . Muhammad Firhan Azmi Nor  
selaku CO Publication and Information 
Technology (PIT) menjelaskan bahwa 
proses presensi menggunakan extension. 
“Jadi dari panitia operator otomatis men-
deteksi siapa saja yang masuk ke Google 
Meet,” paparnya. Namun, ternyata proses 

presensi tidak berjalan dengan baik sesuai 
rencana panitia. “Dari dua ratus maha-
siswa baru yang masuk ke Google Meet, 
hanya empat puluh (yang tercatat hadir),” 
tambah Firhan.

Tidak hanya kesalahan sistem,  
ketidakjelasan presensi ini pun dibuk-
tikan dari pernyataan akan konsep pre-
sensi yang berbeda dari beberapa maba. 
Dewi Aulia, maba Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis (FEB) mengatakan saat di Google  
Classroom, peserta yang merasa  
belum mengisi presensi bisa men g-
unggah bukti keikutsertaannya saat 
simulasi. “Aku  ragu-ragu (tercatat 
hadir atau tidak). Kakaknya  (panitia) 
bilang di Google Classroom 
yang merasa  belum (mengisi  
presensi)   boleh kirim screenshot  
Google Meet tadi,” ungkap Dewi. Hal 
yang berbeda dipaparkan oleh Iftinan  
Azzahra. “Kemarin sih cuman ma-
suk, keluar, terus disuruh streaming di  
Youtube,” ucap maba dari Fakultas  
Kedokteran ini. Tidak hanya itu, sistem 
presensi yang berbeda pun diungkapkan 
oleh maba lainnya. Nanda Dewi Pertiwi, 
maba Fakultas Teknik mengungkapkan 
bahwa presensi pada Google Meet dilaku-
kan dengan cara direkam, sedangkan di 
Google Classroom berupa pertanyaan 
singkat.

Belum idealnya konsep presensi 
itu diakibatkan oleh beberapa kenda-
la, salah satunya ialah kurangnya kom-
petensi panitia dalam mengoperasikan  
teknologi. Kapel mengatakan bahwa kare-
na pandemi, panitia melakukan semua- 
nya secara daring. “Dengan mas-
sa atau peserta yang sangat banyak, 
maka dari itu diperlukan adaptasi,” tu-
tur pria kelahiran Bandung tersebut.  

Laporan Utama
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Hal itu dibuktikan dengan adanya pele-
buran kepanitiaan menjadi satu divisi,  
yaitu operator. “Peleburan kepanitiaan 
seperti (Divisi) Konsumsi, SPV, dan  
Korlap itu dilebur menjadi satu divisi, yaitu  
operator. Kita nyari operator yang  
 memang di Malang,” ujar Farhan. Presiden  
 Eksekutif Mahasiswa UB itu menjelas-
kan, tidak seluruh operator ini anak 
yang mengerti IT. “Ada juga yang 
gaptek (gagap teknologi),” sambung  
Farhan. Sependapat dengan Farhan,  
Dhenny pun mengutarakan hal yang se-
rupa. “Karena dari ranah kerjanya sendi-
ri, tim lapangan diubah menjadi operator 
sangat berbeda jauh. 
Jadi, pasti ada untuk 
p e r m a s a l a h a n n y a ” 
jelasnya.

D a m p a k n y a , 
maba merasa kebing- 
ungan akan sistem 
presensi yang digu-
nakan panitia. “Teman-
teman juga pada bi-
ngung sih, tahu udah 
tercatat hadirnya  
gimana, tapi gak 
ada jawaban. Jadi, 
teman-teman pada  
n g e - u p l o a d  
s c r e e n s h o t - a n , ”  
papar Dewi. Selain 
kebingungan, ketakutan maba akan ke-
hadirannya yang tidak tercatat oleh 
panitia pun terungkap. “Takutnya itu 
sih, kita ikut tapi gak tercatat,” resah If-
tinan. Tidak hanya Dewi dan Iftinan,  
Muhammad Rayhan pun sependapat 
akan ketakutan ini. “Nah iya takutnya 
gitu sih, tapi balik lagi aku kan gatau su-
dah tercatat hadir apa belum,” pungkas  

mahasiswa baru FEB ini.
Setelah ditemukan ketidak jelasan  

da lam sistem presensi, panitia bersama  
pihak rektorat pun mengadakan  
evalu asi dan memutuskan untuk meng-
ganti metode. Pada akhirnya, diputus-
kan untuk mengganti platform Google 
Meet dengan Zoom. El Ashar Hakim 
selaku CO Operator menerangkan, 
Google Meet tidak dapat menampilkan 
seluruh maba dalam satu waktu, berbeda  
dengan Zoom. Selanjutnya ia menambah-
kan, keselarasan presensi dilakukan di  
Google Classroom dan juga Zoom. “Pre-
sensi dilakukan dua kali dalam sehari,  

pada pagi dan setelah 
ishoma,” bubuh pria 
yang hobi travelling ini. 
Sistem presensi pada 
Google Classroom ini 
berbentuk tugas. Ashar 
menjelaskan, pada 
Zoom, panitia melaku-
kan screenshot atau 
snipping tools ketika 
maba bergabung. Hal 
tersebut dilakukan agar 
perekapan data oleh 
operator menjadi lebih 
mudah.

Pergantian sistem 
presensi ini mendapat 
respons positif dari 

maba. Dewi memaparkan bahwa diri- 
nya sudah yakin akan tercatat (presen-
si). Situasi serupa pun diungkapkan oleh  
Iftinan. “Lebih bagus sih sistem yang  
sekarang. Jadi, kayak kita dibilangin ini 
tuh di-record, terus disuruh on cam, buat 
presensi,” tutupnya.

Laporan Utama
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Tahukah kamu apa arti Kota Malang?
Banyak yang bertanya-tanya sebenarnya apa arti nama Kota Malang. Apakah  

artinya bernasib buruk atau celaka? Nama Malang sendiri muncul pada Prasasti Dinoyo 
di tahun 760 M sebagai tanda adanya wilayah suci di tempat tersebut. Nama Malang 
juga muncul di Prasasti Pamotoh 1198 M. Perdebatan asal usul nama Malang sendiri 
ada banyak. 

Pertama diyakini nama Malang diambil dari kata Malangkucecwara yang merupa-
kan bangunan suci dan tertulis di Prasasti Mantyasih. Malangkucecwara diambil dari 
tiga suku kata, yakni Mala yang berarti kebatilan, Angkuca berarti membinasakan, dan 
Icwara yaitu Tuhan. Singkatnya jika digabung, Malangkucecwara adalah Tuhan mem-
binasakan yang batil. 

Teori lainnya mengatakan, Malang berasal dari bahasa Jawa yang  
berarti menghalangi. Hal ini disebabkan oleh lokasi Kota Malang yang dikelilingi 
gunung sehingga Sunan Mataram gagal dalam penaklukan wilayah. Sunan Mataram  
meyaki ni bahwa masyarakat wilayah Malang pada saat itu menghalangi kehendaknya 
untuk berkuasa.

Seperti yang kita ketahui, Kerajaan Singosari terkenal dengan salah satu putrinya 
yang cantik, yaitu Ken Dedes. Ayahnya, Mpu Purwa, merupakan petapa yang sakti man-
draguna. Kemasyhuran namanya diabadikan sebagai nama museum di Kota Malang. 

Pada awal tahun 2000, pemerintah Kota Malang berinisiatif untuk mengumpulkan 
peninggalan bersejarah. Awalnya, benda-benda tersebut diletakkan di perpustakaan 
umum, namun kemudian dikumpulkan menjadi satu di suatu gedung. Tak lama kemudi-
an, pada tahun 2004, pemerintah Kota Malang meresmikan Museum Mpu Purwa yang 
terletak di Jl. Soekarno-Hatta. Hingga kini, terdapat 136 artefak dan arca yang menjadi 
koleksi museum, kendati yang dipamerkan kepada masyarakat umum hanya 58 koleksi. 
Semua koleksi ini merupakan prasasti sejak jaman kepemimpinan Mpu Sendok hingga 
masa Kerajaan Majapahit. 

Di tahun 2018, menteri pendidikan dan kebudayaan meresmikan wajah baru mu-
seum Mpu Purwa. Kali ini, Museum Mpu Purwa dilengkapi dengan scan barcode. 
Fasilitas tersebut sangat membantu pengunjung untuk menggali informasi lebih lanjut 
mengenai Museum Mpu Purwa dan koleksi peninggalan sejarah di dalamnya. Meski-
pun bernuansa lebih modern, pengunjung hanya perlu mengisi buku tamu tanpa menge-
luarkan biaya sepeser pun untuk menikmati keindahan peninggalan sejarah di Museum 
Mpu Purwa.

Tahukah kamu bahwa Mpu Purwa diabadikan 
sebagai nama museum di Kota Malang?

LPM Indikator

Umak Itreng A?
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Mahasiswa Kurang 
Adaptif, Kegiatan  
Organisasi Pasif

Oleh : Indra Aswangga Putra

Kegiatan organisasi kemaha-
siswaan di tengah pandemi Coro-
navirus disease (COVID-19) 

berjalan dengan penuh hambatan. Per-
masalahan tersebut dibuktikan salah 
satunya pada kegiatan nonakademik di  
Fakul tas Teknik Universitas Gadjah Mada.  
Program kerja organisasi kemahasiswaan 
yang sudah direncanakan tersebut ditunda 
karena dirasa tidak memungkinkan untuk 
dilaksanakan saat kondisi pandemi. Be-
gitu juga pada Universitas Mulawarman, 
banyak dari kegiatan organisasi maha-
siswa yang ditunda, seperti program 
kerja unggulan dan program besar yang 
selalu dilaksanakan tiap tahunnya. Tidak  
hanya itu, program kerja yang difokuskan 
dalam bidang seni pun tidak dilakukan 
untuk sementara waktu. Hal serupa bah-
kan juga terjadi di Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Brawijaya (FEB UB).  
Program kerja dari beberapa organisasi 
kemahasiswaan terhambat dan juga aspi-
rasi sarana dan prasarana di lingkup FEB 
UB sempat terhenti selama dua bulan. 

Organisasi kemahasiswaan se-
bagaimana dijelaskan dalam Keputusan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kepmendikbud) Republik Indonesia No-
mor 155/U/1998 Pasal 1 Ayat 1 merupa-
kan wahana dan sarana pengembangan 

diri mahasiswa ke arah perluasan wa-
wasan dan peningkatan kecendekiawanan 
serta integritas kepribadian untuk menca-
pai tujuan pendidikan tinggi. Selain itu, 
dalam Pasal 2, dijelaskan bahwa organi-
sasi kemahasiswaan di perguruan tinggi 
diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, 
oleh, dan untuk mahasiswa dengan mem-
berikan peranan dan keleluasaan lebih be-
sar kepada mahasiswa.

Selaras dengan tujuan pengem- 
ban gan diri mahasiswa, Famila Rusdianti, 
mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta dalam skripsinya menyatakan 
bahwa pengalaman berorganisasi dapat 
membentuk  soft skill mahasiswa. Terlebih 
menurut Kaipa dan Milus (dalam Soft 
Skills Are Smart Skills, 2005), soft skill 
terdiri atas kepemimpinan, pengambilan 
keputusan, penyelesaian konflik, komuni-
kasi, kreativitas, kemampuan presentasi, 
kerendahan hati serta kepercayaan diri, 
kecerdasan emosional, integritas, komit-
men, dan kerja sama. 

Terkendalanya kegiatan organisa-
si kemahasiswaan ini disebabkan oleh 
mahasiswa yang kurang adaptif terha-
dap perubahan situasi di tengah pandemi 
COVID-19. Program pembelajaran sistem 
daring di rumah membawa rutinitas baru 

Opini
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*Mahasiswa Jurusan Manajemen 2019

pada masing-masing individu mahasiswa. 
Akan tetapi, hal ini tidak berjalan ber- 
iringan dengan penyesuaian terhadap  
kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan. 
Padahal kenyataannya, organisasi kema-
hasiswaan di perguruan tinggi diselengga-
rakan berdasarkan prinsip dari, oleh, dan 
untuk mahasiswa. Maka dari itu, peran 
masing-masing individu mahasiswa khu-
susnya anggota organisasi dibutuhkan  
untuk mencapai tujuan organisasi yang 
telah ditetapkan. 

P e r m a - 
s a l a h a n  
o r g a n i s a -
si kemaha-
siswaan yang 
tidak berjalan  
secara mak-
simal terse-
but membe- 
 r ikan dampak, 
baik kepada 
m a h a s i s w a 
maupun or-
ganisasi ke-
mahasiswaan  
yang     a d a.  
Pertama, pengembangan soft skill  
mahasiswa menjadi terhambat. Oleh 
karena itu, tujuan dari organisasi  
kemahasiswaan sebagai pengem- 
ban g an diri sendiri pun tidak tercapai 
secara maksimal. Terlebih lagi, kegia-
tan kemahasiswaan akan berpengaruh 
terhadap transferring knowledge antar-
anggota organisa si .  Hal ini berdampak 
pada keberlanjutan organisasi kemaha-
siswaan dengan minimnya pemahaman.  
Kegiatan organisasi yang terhambat 
dapat diatasi dengan adaptasi, salah  
satunya sesuai dengan prinsip strategic 

flexibility yang dikemukakan oleh Buckley 
dan Casson. Strategic flelixibility merupa-
kan kemampuan relokasi dengan rapi dan 
cepat untuk merespons adanya perubahan. 
Apabila diadaptasi pada permasalahan  
organisasi di tengah pandemi, terdapat  
beberapa langkah yang bisa digunakan 
agar permasalahan teratasi. Pertama,  
pemimpin sebagai pihak yang memi-
liki tanggung jawab lebih pada  
masing-masing organisasi, dapat meng-
adakan diskusi bersama anggota terkait 

permasalahan 
yang sedang 
terjadi pada 
internal organ-
isasi. Perma- 
salahan ini 
b e r k a i t a n 
deng an hal-hal 
yang meng-
hambat keter-
capaian tujuan 
pada  m asing- 
m  a s i n g  
o r g a n i s a s i .  
Kedua, setelah 
m e n e m u k a n 

permasalahan yang terjadi, selanjutnya 
dapat merumuskan penyelesaian melalui 
diskusi dengan alumni dan juga memben-
tuk sistem baru untuk organisasi tersebut. 
Tak hanya itu, organisasi perlu melakukan 
evaluasi secara berkala jika menemukan 
permasalahan baru.

Opini

Indikator/Nabila
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Indigrafis

Zaid Zulkarnain

Berdasarkan laman resmi tiap
fakultas, keseluruhan guru besar

yang aktif di Universitas Brawijaya
berjumlah 184 orang.
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Di mana bumi dipijak, di situ  
langit dijunjung, begitulah salah 
satu pepatah yang sekiranya 

dapat menggambarkan diri Saqian Putra  
Andeskara. Pria kelahiran 23  
Agus tus 2000 di Karang Raja, Sumatera 
Selatan yang memiliki panggilan Saqian  
merupakan mahasiswa jurusan Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas  
Brawijaya (FEB UB).  
Kisahnya dibuka 
dengan cerita ke-
hidupannya di Desa 
Karang Raja, desa 
yang ditumbuhi  
banyak pepohon-
an dan cukup ter-
pelosok itu terdapat 
pertambangan batu 
bara yang dikuasai 
oleh PT Bukit Asam.  
Sejak kecil Saqian se- 
ring sekali melihat 
orang-orang bekerja di 
sana, hingga ia mem-
bayangkan setiap hari  
mereka harus berada di 
tambang dan banyak  
sekali risiko.  

Bak pohon disambar petir,  
tiba-tiba hati Saqian terketuk 
pada saat itu untuk memajukan  
desanya. “Saya ingin menjadi Direktur 
Utama agar perkembangan kabupaten, 
desa, dan kecamatan saya itu menjadi 
lebih baik lagi, dan masayarakatnya lebih 
maju gitu,” ucapnya.

Memiliki mimpi yang besar, diperlu-
kan usaha yang besar pula. Usaha yang 
Saqian pikirkan saat itu ialah merantau ke 
Pulau Jawa, karena menurutnya di sanalah 
pusat pendidikan di Indonesia. Akhir- 
nya ia memutuskan dari desa merantau ke  
Pulau Jawa tepatnya Kota Malang dan 
kuliah di Universitas Brawijaya bermod-

al iman serta kebera-
nian tekadnya. Tanpa 
ada kawan, saudara, 
bahkan keluarga seka-
lipun, Saqian enggan 
menyurutkan langkah 
dalam mewujudkan 
mimpinya. 

Pepatah di awal 
tulisan ini men-
jadi pegang an 
 Saqian selama di  
 perantauan. Hasil- 
nya satu persatu teman 
pun datang beriringan.  
Ia tidak memandang 
orang jahat maupun 
orang baik, niatnya 
hanya ingin menam-
bah ilmu dan mencari 
pengalaman. 

P e n g a l a  m -
an  pertamanya dalam perantauan di- 
mulai ketika masa Pengena lan 
K e h i d u p a n K a m p u s  b a g i  
Mahasiswa Baru (PKKMB) FEB 
UB, di mana salah satu rangkaian di  
dalamnya ialah membuat Program  
Kreativitas Mahasiswa (PKM). Lagi-lagi 
bermodalkan pepatah yang dipegangnya, 

Mimpi, Dedikasi, dan Prestasi

Nama : Saqian Putra Andeskara
TTL : Karang Raja, 23 Agustus 2000
Moto : Man jadda wajada

dok.pribadi
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dia dekati kakak tingkat mulai dari se-
mester tiga sampai semester lima. Dari 
hal itu ia pelajari betul pola dan cara 
yang dapat digunakan untuk memenang-
kan Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) 
pada PKM. Singkat cerita judul karya- 
nya pun akhirnya diterima oleh fakul-
tas, kemudian diikutsertakan dalam  
Rektor Cup 2018, bersaing melawan 
semua fakultas yang berada di UB.  
Memang benar adanya, setiap usaha ti-
dak akan mengkhianati hasil, pengalaman 
pertamanya di perantauan membuahkan 
hasil yang menggembirakan yaitu medali 
perak pada ajang  
Rektor Cup 2018.

Berbekal ilmu 
dan pengalaman 
berorganisasi di  
L i n g k a r  
Studi Maha-
siswa Ekonomi 
dan Bisnis 
U n i v e r s i t a s  
B r a w i j a y a , 
Ia mengiku-
ti LKTI di 
Universitas Sumatra Utara.  
Teta pi hal itu tidak berbuah manis,  
sangat    disayangkan      LKTI     nasional   pertama- 
nya harus berhenti sampai final saja. 
Rasa pahit yang ia telan menjadikan pela- 
ja    ran untuk melangkah ke depan. Lomba 
keduanya berada di fakultasnya sendi-
ri, tepatnya di acara Brawijaya Youth  
Eco nomic Forum. Lomba kali ini cukup 
bergengsi karena memasuki lingkup inter-
nasional yang dihadiri oleh Malaysia dan 
Jepang. Kali ini ia mendapatkan medali 
perak untuk kedua kalinya dan menga-
lahkan kontestan dari dalam maupun luar 
negeri.

Dengan hasrat yang membara, Saqian 
terus melaju bak mobil yang dirasuki  
mesin turbo. Saqian menyabet medali  
perunggu di Semarang dan di Malang. 
Lalu tampil sebagai finalis dan 10 besar 
pada acara Kemah Budaya oleh Kemen- 
terian Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia. Tidak berhenti di sana, 
ia kembali menorehkan juara di acara World  
Invention Technology Expo, kali ini 
bukan perunggu maupun perak, untuk  
pertama kalinya ia meraih meda-
li emas pada lomba yang bergeng-
si di Jakarta tersebut. Ia juga meraih 

emas di Singapu-
ra pada acara  
Advanced Inno-
vation Global  
Competition. 

Sunyi malam 
m e n g h a n t a r -
kan kami ke 
penghujung per-
cakapan. Den-
gan segudang 
prestasi di dalam 
maupun luar ne- 

geri, tak jua hal itu menghambat kuliah- 
nya. Saqian dapat menyeimbangkan lom-
ba dan kuliah dengan bukti Indeks Prestasi  
selalu di atas 3,5 tiap semesternya. Saqian 
berpesan untuk selalu semangat menja- 
lani kuliah, bermimpi setinggi  
langit, fokus dengan yang kita  
inginkan, dan selalu bertanggung jawab 
atas semua pilihan yang kita ambil. Ia  
menekankan pula pada kerja keras yang 
menjadi kunci suksesnya, “Semangat pan-
tang menyerah, kejarlah mimpimu sam-
pai ke negeri Cina, dan selalu tersenyum  
bahagia” tutupnya dengan hangat. 

Shahab Rahmadianto H.

dok.pribadi
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Ambisi Meraih Mimpi, Jati Diri Hilang Kendali

Berhasil menggapai universitas fa-
vorit merupakan dambaan setiap 
remaja, namun kehadiran sistem 

seleksi masuk tidak memungkinkan 
semua lolos begitu saja. Permasalahan 
ekonomi pun menjadi penghalang memi-
lih universitas impian. Fenomena ini divi-
sualisasikan dalam film The Perfect Date, 
sebuah karya bergenre komedi romantis 
yang dapat diakses di 
layanan streaming ber-
langganan, Netflix. Film 
yang disutradarai oleh 
Chris Nelson ini mence- 
ritakan perjalanan seo-
rang siswa SMA yang di-
hambat masalah finansial 
ketika ingin melanjutkan 
studi di universitas pili h-
an  nya. 

Sosok siswa itu ber-
nama Brooks Rattigan, 
ia berambisi melanjutkan 
studinya di Universitas 
Yale. Keadaan finansial 
yang tidak memadai pun 
membuat ayahnya men-
jadi realistis agar Brooks 
berkuliah di universitas 
lain dengan beasiswa penuh. Namun, 
Brooks tetap memiliki tekad yang kuat.
Setiap hari sepulang sekolah ia bekerja 
paruh waktu untuk mengumpulkan uang 
sebagai modal mewujudkan ambisinya. 

Seiring berjalannya waktu, Brooks 
merasa penghasilannya kurang cukup.
Bersama temannya ia pun membuka jasa 
menjadi pendamping palsu. Ia akan ber-
peran tergantung kemauan kliennya, bisa 
berlagak menjadi bodoh bahkan menjadi 
koboi. Usahanya terbilang laris, namun ide 

itu memunculkan masalah lain. Terbiasa 
menjadi pribadi palsu, Brooks menerap-
kan keahlian itu dalam kehidupannya. Ia 
mulai membohongi orang-orang agar tam-
pak terpandang, bahkan dekan Universitas 
Yale pun turut dibodohi agar lolos seleksi. 
Singkat cerita, kehidupan sosialnya ter-
ganggu hingga ia tidak dapat menjelaskan 
siapa dirinya dalam secarik kertas esai, 

syarat melanjutkan studi 
di universitas. Brooks sa-
dar obsesinya yang besar 
membuat teman-teman-
nya menjauh dan jati  
dirinya sirna.

The Perfect Date ada-
lah film hiburan yang 
sangat mudah dicerna 
karena alur cerita yang 
konsisten dan cocok un-
tuk penikmat film roman-
tis remaja. Pembawaan 
film ini lebih condong 
ke arah  serius sehingga 
sisi komedinya kurang 
terlihat. Selain itu, sulit  

menemukan keunikan dari 
film ini karena temanya 
yang sudah mainstream. 

Terlepas dari kekurangannya, film ini perlu  
diapresiasi karena mengajarkan penting- 
nya semang at  untuk mendapatkan hal yang 
diimpikan. Tidak hanya itu, dari karakter 
Brooks dapat diambil pelajaran bahwa self  
acceptance itu perlu agar jati diri tak  
hilang kendali.

Putu Arya Diva M.

Resensi

dok.Istimewa

Judul   : The Perfect Date
Durasi : 90 Menit
Sutradara : Chris Nelson




