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LPM Indikator

Pemilihan Wakil Mahasiswa  Kelua rga 
Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Brawijaya  (Pemilwa 

KM FEB UB) merupakan sarana pelaksanaan 
kedaulatan mahasiswa yang dilaksanakan se-
tahun sekali. Penerbitan Buletin Indimolor 
Edisi  Pemilwa 2020 menjadi bukti partisi-
pasi LPM Indikator dalam kegiatan Pemilwa.

Dalam pengerjaannya, berbagai  rintangan 
telah kami lalui bersama. Dimulai dari proses 
pengerjaan secara daring hingga waktu yang 
bersamaan dengan Ujian Akhir Semester. 
Namun, hal ini tidak memadamkan semangat 
kami untuk menerbitkan buletin. 

Laporan utama yang tersedia membahas 
tentang proses serta permasalahan yang ter-
dapat dalam kegiatan Pemilwa. Mulai dari pen g- 
ambilan dan pengembalian formulir, hingga 
hari pemilihan nanti. Kehadiran rubrik lain 
dalam buletin ini tentunya juga tidak kalah 
menarik untuk dibaca.
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Pemilihan Wakil  Mahasiswa 
 Keluarga Mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis  Universitas 

Brawijaya (Pemilwa KM FEB UB) 
 merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan 
mahasiswa berdasarkan Anggaran Dasar/
Anggaran Rumah Tangga KM FEB UB. 
Dalam Undang-Undang (UU)  Pemilwa 
Tahun 2020 BAB II tentang asas dan 
penyelenggaraan, Pemilwa  dilaksanakan 
 dengan asas langsung, umum, bebas, 
 rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil).  
 Kegiatan ini dilakukan sekali dalam satu 
periode dan dilaksanakan dalam lingkup 
FEB UB. Hal ini diatur dalam Pasal 3 Ayat 
1 dan 2 UU Pemilwa. 

Namun, kali ini Pemilwa dilaksanakan 
secara  daring karena adanya pandemi 
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). 
Hal ini selaras dengan Peraturan Rektor 
UB No. 35 tahun 2020 tentang penyeleng-
garaan kampus tangguh UB pada Bagian   
C. Dalam peraturan, disebutkan bahwa 
penyelenggaraan tatanan kemahasiswaan 
wajib dilaksanakan secara daring.

Rangkaian kegiatan Pemilwa daring 
dimulai dengan pendaftaran bakal calon. 
“Pertama dari calon nantinya akan  mengisi 
di Google Form itu, ngisi data diri,”  
ungkap Awal Nur Faizi, selaku  Ketua 
Pelaksana (Kapel) Pemilwa KM FEB 
UB.  Pendaftaran bakal calon ketua dan 
wakil ketua Badan Eksekutif Mahasiswa 
(BEM) FEB UB serta anggota Dewan 
Perwakilan Mahasiswa (DPM) FEB 
UB  dilakukan melalui sistem pendaft-
aran yang sama. Setelah mendaftarkan 
diri, Panpel (Panpel) akan mengarahkan 
bakal calon untuk mengambil formulir.  
Selanjutnya, Panpel memastikan calon 
untuk  mengikuti  video conference pada 
waktu yang telah disepakati. Saat video 
 conference, Panpel melakukan screening 
kepada calon. “Setelah dia di-admit oleh 
Panpel langsung dia di- screening dulu 
oleh Panpel kira-kira pakaiannya sudah 
sesuai dengan ketentuan belum. Kalau 
belum ya dia enggak boleh melanjutkan,” 
kata Fahmi Nabil R. selaku Koordinator 
Divisi Acara. Jika memenuhi ketentuan 
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akan dilanjutkan pengecekan Kartu  Tanda 
Mahasiswa untuk memastikan calon  
merupakan mahasiswa aktif FEB UB. 
Fahmi menambahkan, “Nah habis itu 
langsung share screen log in ke SIAM,  
untuk melihat nih Panpel memastikan 
bahwa dia ini bener mahasiswa aktif atau 
enggak gitu. Kan kelihatan tuh di SIAM 
aktif atau enggaknya dilihat dari situ.” 
Pada tahap akhir, Panpel memberikan link 
ke calon untuk mengunduh formulir dan 
berkas lainnya.

Pengambilan formulir diselenggarakan 
pada 24—26 November 2020. Akan tetapi, 
hingga waktu yang  telah ditentukan, kuota 
bakal calon  untuk DPM jurusan akuntansi 
dan DPM  Independen belum terpenuhi. 
 Akibatnya, panitia memperpanjang  waktu 
peng ambilan formulir  menjadi 2—4  
Desember 2020. Selama waktu per-
panjangan, kuota bakal calon DPM 
 Independen  masih belum terpenuhi.  
Akhirnya,  diadakan  Musyawarah 
Umum  Mahasiswa FEB  hingga tiga 
kali dan menghasilkan satu bakal 
calon DPM  Independen. Hal dijelas-
kan oleh Muhammad Irsyad Gulam,   
selaku Dewan Kehormatan Penyelengga-
ra Pemilwa.

Rangkaian selanjutnya adalah 
pengembalian formulir pada 26—27  
November 2020. Calon mendapatkan link 
pengembalian formulir dari panitia. Jika 
perlu perbaikan pada  formulir, Panpel 
akan menghubungi calon untuk melaku-
kan perbaikan. Namun, banyak calon 
yang telat mengumpulkan. “Banyak yang 
memang belum mengumpulkan gitu. Nah, 
ya kita tetap mengadakan extend karena 
memang itu juga yang sudah tertera dalam 
UU,” ujar Awal. Keterlambatan pengem-
balian formulir terjadi karena persyaratan 

yang belum terpenuhi. “Ada beberapa  
persyaratan yang masih dalam  proses 
pembuatan saat itu.”, ujar Ananda  Putra 
Arya Satya, selaku calon ketua BEM. 
Akibatnya, Panpel memperpanjang  
pengembalian formulir menjadi 7—11 
Desember 2020.

Selanjutnya, rangkaian Fit and Proper 
Test (FnP) tulis melalui aplikasi Zoom. 
Calon mengerjakan soal-soal, lalu berbagi 
 layar dan menyala kan kamera agar  panitia 
bisa mengawasi guna meminimalisasi 
 kecurangan. 

Kegiatan dilanjutkan dengan 
 kampanye yang terbagi menjadi dua 
 jenis, yaitu kampanye monologis dan  
dialogis dari 14—28 Desember 2020. 
Namun, pelaksanaanya tak semulus 
yang diharapkan. Kampanye secara 
 daring membatasi peserta dalam menye-
barkan informasi. Oleh karena itu, para 
 peserta merasakan interaksi yang kurang 
 dengan mahasiswa, menurut penjelas-
an dari Dhanang  Dharmarendra D.P., 
selaku calon DPM  Jurusan  Akuntansi. 
Tak hanya itu,  komunikasi tim sukses 
dengan calon menjadi terhambat. “Ham-
batan batasan geografis yang meng
akibatkan  komunikasi antara kita jadi 
enggak seefektif kalo kita offline.” tutur 
Dzakkiyah Rosyadi, selaku calon wakil 
ketua BEM FEB UB. Kendala lain- 
nya adalah terbatasnya penentuan  jadwal 
kampanye karena timeline  Pemilwa 
mundur  sehingga jadwal kampanye ber-
benturan dengan jadwal Ujian Akhir  
Semester (UAS).

Bersamaan dengan kampanye, FnP 
Lisan juga dilaksanakan secara daring.  
Kegiatan ini awalnya dilakukan pada 
19—22 Desember 2020. “Khususnya 
untuk FnP daring karena tujuan utama- 
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nya melibatkan KM FEB UB. Maka, 
 bentuk penilaian, yang menilai   
publik, sedangkan yang dianggap objektif 
untuk menilai hal tersebut adalah kelem-
bagaan itu sendiri,” jelas M. Ikhlasul 
Amal, selaku Penanggung Jawab Pemil-
wa KM FEB UB. FnP lisan dilaksanakan 
melalui Zoom. Calon di-screening, lalu 
menyalakan kamera untuk memastikan 
tidak ada kecurangan. Selanjutnya, calon 
menjelaskan visi misi dan tujuan  kepada 
para ketua lembaga. Namun, terdapat  
kendala pada penyusunan jadwal. Ada 
dua calon yang tidak bisa mengikuti FnP 
sesuai jadwal  akibat 
beberapa alasan. Un-
tuk  mengantisipasinya, 
Panpel  mengadakan 
forum. “Forum sepakat 
 akhirnya itu udah di 
tentukan untuk jadwal-
nya di hari Rabu yang 
kemarin tanggal 23 di-
tentukan,” jelas Awal.

Setelah  pelaksanaan 
FnP lisan, pada 28  
Desember 2020 di 
laksanakan kampanye bersama melalui 
Zoom yang dimulai pukul 12.00  hingga 
14.30 WIB. Pada  kegiatan tersebut, terdapat  
Standar  Operasional Prosedur untuk peserta 
umum  kampanye bersama. Peserta meng- 
 ikuti kegiatan tersebut melalui link Zoom 
yang dibagikan Panpel.  Selanjutnya, 
ada debat terbuka mulai pukul 15.30  
sampai 22.00 WIB. 

Pada hari selanjutnya, 29  
Desember 2020 merupakan masa tenang.  
Berdasarkan UU Pemilwa KM FEB UB 
Bab XIII Pasal 36 Ayat 1, masa  tenang 
merupakan waktu untuk tidak melakukan 
segala macam aktivitas kampanye dalam 

bentuk apa pun. Kegiatan ini berlangsung 
selama 1X24 jam sebelum hari pemungut-
an suara. Pelaksana kampanye wajib 
melepas atribut dan menghentikan semua 
kegiatan kampanye.

Kegiatan Pemilwa yang terakhir ada-
lah pemungutan suara. Berdasarkan UU 
Pemilwa KM FEB UB 2020 BAB I pada 
Ayat 28, pemungutan suara adalah pem-
berian suara oleh pemilih dalam rangka 
pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BEM 
FEB UB, dan Anggota DPM FEB UB. 
Dalam persiapan pemungutan suara, ter-
dapat kendala sistem. “Lagi maintainance 

sistem buat masukin 
data dan  kemarin me-
mang ketakutan tentang 
TIK yang lagi down 
orang-orangnya karena 
kena Covid-19,” tutur 
Ikal. Dampaknya jadwal 
pemungutan suara yang 
semula dilaksanakan 
pada 28 Desember 
2020, diganti menjadi 
30 Desember 2020.

Secercah harapan 
muncul dari berbagi pihak. Tak terkecuali 
Awal, “harapan untuk kegiatan Pemilwa 
sih yang paling aku harapkan partisipasi 
sih, partisipasi dari KM FEB UB”. Se-
lain itu, ia juga berharap Pemilwa dapat 
menjadi media edukasi politik. Satya juga 
menuturkan harapannya, “kita inginnya 
bisa terlaksanakan secara luber jurdil,” 
tutupnya.
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Keluarga Mahasiswa Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis (KM FEB UB) merupa-
kan organisasi yang beranggotakan 

seluruh Mahasiswa aktif S1 FEB UB. Rob-
bins menyebutkan, organisasi adalah ke-
satuan sosial yang dikoordinasikan secara 
sadar, dengan sebuah batasan yang relatif 
dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar 
yang relatif terus menerus untuk mencapai 
suatu tujuan bersama atau sekelompok tu-
juan. KM FEB UB sebagai sebuah organisa-
si memiliki tujuan yang tercantum di dalam 
Pasal 9 Anggaran Dasar (AD) KM FEB UB.

Dalam mencapai tujuannya, KM FEB UB 
menyusun alat kelengkapan yang termaktub 
pada Pasal 12 AD KM FEB UB. Di antara-
nya Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), 
Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), dan 
Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) yang 
sedang menjalani transisi pemimpin melalui 
Pemilihan Wakil Mahasiswa (Pemilwa).

Seorang pemimpin merupakan unsur 
penting dalam organisasi. Menurut Robbert 
 Douglas Stuart, pemimpin adalah seorang 
 dengan kapabilitas tinggi yang dapat me-
mengaruhi, memberi petunjuk, dan menen-
tukan  perilaku atau tindakan individu dalam 
 organisasi untuk mencapai tujuan organisasi 
tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan  pemimpin 
yang kompeten dalam sebuah organisasi.

Boyatzis mengatakan individu yang kom-
peten adalah mereka yang mampu memenuhi 
apa yang disyaratkan oleh pekerjaan dalam 
suatu organisasi sehingga organisasi dapat 
mencapai hasil yang diinginkan. Selaras den-
gan teori di atas, M. Lyle Spencer and M. Signe 
Spencer mengklasifikasikan lima karakteristik 
kompetensi yang dapat diamati, yaitu Motives, 
Traits, Self-Concept, Knowledge, dan Skill.  
Kompetensi para calon pemimpin di  Pemilwa 
dapat dinilai berdasarkan teori tersebut. 

Nahas dalam Pemilwa kali ini ditemukan 
bahwa para calon gagal mengembalikan for-
mulir pendaftaran sesuai batas waktu awal yang 
ditentukan oleh panitia. Beberapa kasus seperti 
calon yang terkendala oleh pelaksanaan Fit and 
Proper Test (FnP) kerap terjadi oleh Perwakilan 
DPM jurusan. Walaupun telah mendapatkan 
surat rekomendasi dari jurusan, keterlambatan 
pengumpulan tetap terjadi karena beberapa 
calon yang kesulitan menyelesaikan berkas 
tertentu. Di sisi lain, DPM telah menetapkan 
syarat-syarat calon Pemilwa yang tercantum 
dalam UU Pemilwa sejak 29 Oktober 2020.

Merujuk pada permasalahan yang di-
alami para calon, hal ini mengindikasikan 
bahwa para calon tidak kompeten. Lewat 
teori yang disebutkan Spencer  setidaknya 
terdapat tiga kriteria yang secara nya-
ta telah gagal dipenuhi oleh para calon.

Opini
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Kriteria yang pertama ialah motives atau 
motif. Motif merupakan hal-hal yang dipikir-
kan atau diinginkan oleh seseorang secara 
konsisten sehingga menimbulkan tindakan. 
Dalam penyaluran motif, akan muncul mo-
tivasi. Terdapat dua aspek yang mendasari 
motivasi, yaitu pengharapan untuk meraih 
kesuksesan dan menghindari kegagalan. 

  Seseorang dengan motif akan berusaha 
secara optimal, lalu mempertimbangkan ke-
mungkinan untuk gagal dan mempersiapkan 
langkah antisipasi untuk mencegah keru-
gian. Kegagalan mengembalikan formulir 
 dengan tepat waktu membuktikan bahwa 
para calon tidak memiliki motivasi yang kuat.

Karakteristik selan-
jutnya adalah self-con-
cept atau konsep diri. 
Konsep diri mencakup 
sikap-sikap, nilai, atau 
self image seseorang. 
Winardi menyatakan 
bahwa salah satu sifat 
yang harus dimiliki oleh 
 seorang pemimpin adalah 
kedewasaan  emosional. 
Salah satu bentukn-
ya adalah dependability (dapat diandalkan).  
Dependability individu dalam organisasi dapat 
di nilai salah satunya dengan melihat komitmen 
kerjanya. Seseorang yang memiliki komitmen 
kerja menurut Soekidjan akan melakukan tin-
dakan yang diperlukan untuk memenuhi ke-
butuhan dan tujuan organisasi dalam hal ini 
keterlambatan para calon bukan salah satunya.

Yang terakhir ialah skill atau keterampi-
lan. Skill atau keterampilan adalah kemam-
puan seseorang untuk melaksanakan tugas 
tertentu dengan baik. Telah terbukti bahwa 
para calon tidak mampu melaksanakan tugas 
mereka dengan baik sehingga dapat dika-
takan bahwa skill mereka kurang mumpuni.

Imbas dari tidak kompetennya para calon 
pemimpin di Pemilwa ini adalah keterlam-
batan mengembalikan formulir yang berujung 
pada perubahan timeline Pemilwa. Perubah-
an ini mengakibatkan Pemilwa batal selesai 
sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Semester 
(UAS) dan mengalami penyesuaian waktu 
pelaksanaan. Sehingga, panitia dan pihak- 
pihak terkait harus membagi waktu dan 
pikirannya untuk mengatur pelaksanaan Pemil-
wa yang bersamaan dengan UAS.  Dampak 
lebih lanjut, timbul kekhawatiran pada 
prestasi akademik mahasiswa yang ter-
libat dalam rangkaian Pemilwa tersebut.

Peristiwa seperti ini tidak bisa di- 
biarkan begitu saja, 
perlu  adanya langkah 
antisipasi. Salah satu- 
nya dengan melakukan 
 peningkatan kualitas 
kaderisasi dan mentor-
ing oleh ketua yang se-
dang menjabat kepada 
 anggotanya. Para ketua 
dapat menilai sendiri 
para anggota yang di-
anggap berpotensi un-

tuk meneruskan jabatan yang sedang ia 
emban, kemudian memberikan pelatihan 
dan pendidikan khusus untuk memper-
siapkan calon penerusnya. Namun, perlu 
diperhatikan pelaksanaan kaderisasi wajib 
bebas dari unsur kolusi dan nepotisme. 
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Sayup-sayup mulai terdengar semarak pesta demokrasi yang dinamakan Pemilihan 
Wakil Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (Pemilwa 
FEB UB). Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Keluarga Ma-

hasiswa FEB UB, kegiatan tersebut bertujuan untuk memilih Ketua dan Wakil Ketua 
Badan Eksekutif Mahasiswa FEB UB dan tujuh anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa 
FEB UB serta Ketua Himpunan Jurusan. Dengan adanya pandemi COVID-19, pada 
tahun ini Pemilwa FEB UB dilaksanakan sedikit berbeda, yaitu secara daring. Tentu 
sebuah hal yang baru di kalangan KM FEB UB serta pengalaman pertama bagi ma-
hasiswa baru. Mari kita simak beberapa pendapat yang diutarakan mahasiswa terkait 
Pemilwa FEB UB yang dilaksanakan daring ini.

Sebagai mahasiswa baru, ini merupakan pengalaman pertama dalam mengikuti ke-
giatan Pemilwa, apa pendapat teman-teman terkait Pemilwa yang dilaksanakan daring?    
     ● Kalo aku sendiri lebih excited , karena sebelumnya kan belum pernah ikut Pemilwa 
baik luring maupun daring apalagi yang sekarang ini ada pandemi jadi Pemilwa-nya 
dilaksanakan daring kan, lebih kayak excited dan penasaran, tapi dari saya sendiri itu 
masih kurang informasi tentang Pemilwa-nya sendiri seperti mekanismenya bagaimana 
ataupun Pemilwa pada dasarnya apa, begitu. (Lidya Sara Roidah, Akuntansi 2020)

Sebagai mahasiswa yang sudah pernah mengikuti Pemilwa, apa pendapat teman-
teman mengenai Pemilwa tahun ini yang dilaksanakan daring secara penuh?

● Menurutku kurang dapat feel-nya, kalau misalkan tahun lalu itu di tempat terbu-
ka, di basemen, setelah itu ada kampanye juga masing-masing calon. Setelah itu bisa 
 nyoblos juga secara luring, seru, ikut nyoblos seperti pemilu yang asli. Kalau seka-
rang serba daring semua, jadi nggak bisa merasakan. (Muhammad Ezra Wibisono,  
Akuntansi 2019)

● Menurut aku kayak secara terpaksa enggak terpaksa gitu diadakannya Pemilwa 
tahun ini, soalnya kalau enggak dilaksanakan pasti dampaknya ke depan kan, karena 
regenerasinya juga pasti bakalan terpengaruh, mungkin kalau misal dilaksanakan juga 
harus mengutamakan keterbukaan dari Pemilwa-nya itu sendiri, terus keamanannya.
(Ninda Eka Verdiana, Ilmu Ekonomi 2018)

● Yang pertama euforianya enggak kerasa, terus kalau kita membicarakan Pemilwa 
ya apalagi benar-benar daring dan enggak memakai sistemnya Pemilihan Mahasiswa 
Raya (Pemira) ya setauku, kita nggak tahu ini, ini masih proses baru ya enggak tahu mu-
lainya mau seperti bagaimana, bahkan pertama kali mulainya Pemilwa daring yang ikut 
sama Pemira itu kan banyak pertanyaan dan kontroversi, apakah Pemilwa daring ini 
bakal jadi langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber jurdil) apa enggak, dan 
sebenarnya luber jurdil-nya juga akhirnya  mungkin tercapai, masalahnya euforianya 
enggak ada.  Jadi, memang ada kebersamaannya, kalau dulu ada kumpul-kumpul, seka-
rang enggak bisa seperti itu. Apalagi buat mahasiswa baru, persoalan tentang Pemilwa, 
seperti apa Pemilwa, gimana calonnya, jelaskan bagaimana coba, kan enggak ada ya. 
(H. Imam Alam, Ilmu Ekonomi 2017)

Apa Kata FEB
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Indi: “Apa yang menjadi keunggu-
lan dari cara kepemimpinan  anda?”

Gilbert: “Saya menyimpulkan ada 
dua gaya kepemimpinan, demokratis dan 
autokrasi. Gaya saya lebih mayoritas 
demokratis, di mana demokratis itu bisa 
dikatakan saya harus mendengarkan dulu 
pertimbangan-pertimbangan dari orang 
sekitar. Walaupun ada di mana saya ha-
rus memutuskan secara langsung tanpa 
menanyakan.”

Indi: “Perubahan apa yang akan 
terjadi jika anda terpilih sebagai ketua 
Badan Eksekutif Mahasiswa  (BEM)?”

Gilbert: “Untuk tahun depan fokus-
nya ada dua, yang pertama terkait pe-
maksimalan teknologi informasi untuk 
melayani Keluarga Mahasiswa Fakul-
tas Ekonomi dan Bisnis (KM FEB), dan 
yang kedua bagaimana mengembangkan 
potensi di daerah Malang entah itu mas-
yarakat maupun KM FEB sendiri. Selain 
itu juga, pasti ada hal-hal yang kurang dari 
internal BEM yang akan saya benahi. Ada 
program kerja yang saya tambahkan juga, 
yaitu salah satunya job fair, atau pun info 
magang, maupun info lowongan kerja 
karena hal itu dapat bermanfaat untuk KM 
FEB selanjutnya.”

Indi: “Apakah ada ide rencana ke-
giatan yang ingin diselenggarakan di 
FEB UB jika anda terpilih sebagai ket-
ua BEM yang sudah anda siapkan?”

Gilbert: “Website itu nanti akan kami 
gunakan untuk crisis center, di mana ma-
hasiswa atau KM FEB UB bisa menanya-
kan atau mengadukan sesuatu hal yang 
nantinya akan diproses oleh BEM sendiri, 
terus untuk tempat diskusi kita mengopti-
malkan media informasi dan sosial media 

yang ada, yaitu ada Twitter, Spotify, dan 
Youtube. Lalu untuk beberapa tahun lagi 
bisa dilihat FEB ini sudah go international 
kenapa kita tidak mencoba untuk go inter-
national juga, salah satu contohnya dari 
penstrukturan kita ubah nama-nama dari 
departemen dan sebagainya kita ganti den-
gan bahasa Inggris untuk mempersiapkan 
beberapa tahun nanti. Selanjutnya, untuk 
program kerja baru, nantinya ada program 
kerja yang memfasilitasi ataupun menya-
rani terkait program pengembangan dari 
UMKM, di mana salah satunya nanti ada 
workshop UMKM.

Indi: “Apa harapan yang ingin anda 
capai jika nanti terpilih menjadi ketua 
BEM?”

Gilbert: “Mau terpilih atau tidak terpi-
lih sebagai ketua BEM, di mana fokusn-
ya kalau saya katakan itu untuk melayani 
KM FEB UB, itu lebih dimaksimalkan 
lagi untuk pelayanannya. Selain itu, hara-
pan saya BEM lebih aware dengan mas-
yarakat sekitar di mana BEM juga bisa 
mengoptimalkan potensi masyarakat di 
sekitar Malang ya khususnya UMKM.

Versus
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 Indi: “Apa yang menjadi keung-
gulan dari cara kepemimpinan anda?”

Ananda: “Kepemimpinan yang akan 
saya tonjolkan, yaitu kepemimpinan yang 
dapat menaungi dari segala macam kebu-
tuhan, dan juga berorientasi pada man-
faat. Saya dengan calon wakil saya akan 
membentuk sumber daya internal yang 
kalau dalam istilah psikologi memiliki 
kemampuan resiliensi. Orang-orang yang 
memiliki resiliensi dapat beradaptasi, tah-
an, serta dapat menginovasikan beberapa 
hal. Intinya untuk mewujudkan itu saya 
sendiri akan menggunakan kepemimpinan 
yang basisnya dari data.”

Indi: “Perubahan apa yang akan 
terjadi jika anda tepilih sebagai ketua 
BEM?”

Ananda: “Harapan kita tentunya prob-
lem-problem yang tadi sudah disebutkan 
(regenerasi, tingkat kualitas dari individu 
terkhususnya di dalam bidang ekonomi, 
ego sectoral dari masing-masing lembaga) 
itu akan hilang semua, mungkin belum 
hilang tapi terminimalisir, dan yang kita 
harapkan juga beberapa hal yang kita coba 

hadirkan memberikan respons yang posi-
tif dari KM sehingga manfaatnya terasa.”

Indi: “Apakah ada ide rencana ke-
giatan yang ingin diselenggarakan di 
FEB UB jika anda terpilih sebagai ket-
ua BEM yang sudah anda siapkan?”

Ananda: “Fokusnya itu perkuat inter-
nal melalui penilaian yang tersistematis 
dan menggunakan data yang kredibel, itu 
yang pertama. Kedua, kalau dalam inter-
nal kita akan menyesuaikan dengan era 
digital, dan terakhir kalau terkait program, 
ini akan dinaungi oleh fokus kita ke de-
pan, yaitu penguatan ekonomi lokal. Intin-
ya kita akan mengarahkan ke pember-
dayaan UMKM. Program-program kita 
walaupun ada beberapa fokus yang lain 
tapi main focus-nya adalah ekonomi. Lalu 
sisanya kami tinggal mengembangkan 
beberapa program yang sudah ada tahun 
ini, dan mungkin ada satu yang berubah, 
yaitu mungkin lebih ke ranah pembagian 
departemen.”

Indi: “Apa harapan yang ingin anda 
capai jika nanti terpilih menjadi ketua 
BEM FEB UB?”

Ananda: “Harapan saya, ke depannya 
pihak yang akan kami naungi merasakan 
manfaatnya, dan pelayanan yang akan 
kami ciptakan itu sesuai dengan maha-
siswa butuhnya apa, dan itu juga tentunya 
melalui analisis yang tepat sehingga mela-
hirkan karya yang optimal.”

Versus

11

Gagasan Kemenangan Ananda

Joy Alexandrado
k.

 p
rib

ad
i



LPM Indikator

Pemilihan Wakil Mahasiswa  
Keluarga Mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis  Universitas 

Brawijaya (Pemilwa KM FEB UB) 
adalah sarana pelaksanaan kedaulatan  
mahasiswa.  Tujuan diselenggarakan- 
nya Pemilwa adalah untuk memilih tujuh 
anggota  Dewan Perwakilan Mahasiswa 
(DPM) FEB UB serta ketua dan wakil 
ketua Badan  Eksekutif Mahasiswa (BEM) 
FEB UB. Hal ini diatur dalam Anggaran 
Dasar/Anggaran Rumah Tangga KM FEB 
UB. Kandidat yang terpilih  akan men-
jalankan fungsi legisla tif dan eksekutif di 
lingkungan FEB UB. Pemilihnya adalah 
mahasiswa aktif S-1 FEB UB.

Pemilwa  merupakan sebuah pesta 
demokra si yang diselenggarakan secara 
tahunan. Demokrasi adalah pemerintah-
an yang diselenggarakan dari, oleh, dan 
untuk rakyat. Dalam lingkungan kampus, 
demokrasi diwujudkan dengan penye-
lenggaraan Pemilihan Raya dan Pemilwa  
seperti yang akan segera dilaksanakan 
oleh KM FEB UB. Pemilwa FEB UB 
tahun ini mengusung tiga nilai, yaitu  
independen, transparan, dan  profesional. 
Setelah melewati beberapa rangkaian 
dan perubahan timeline, akhirnya  
Pemilwa FEB UB tahun ini ditetapkan 
untuk diselenggarakan pada 30 Desember 
2020.

Karena pandemi Coronavirus Disease 
2019 (Covid-19), pelaksanaan  Pemilwa 
kali ini harus diselenggarakan secara 
 daring melalui website yang telah disiapkan 
oleh  panitia. Hal tersebut diatur dalam 
Surat Edaran FEB Nomor: 5418/UN10/
TU/2020 Masa Respon (Skema Ketat). 

Surat edaran tersebut menetapkan bahwa 
penyelenggaraan akademik, penyeleng-
garakan umum dan keuangan, dan penye-
lenggaraan kemahasiswaan dilakukan 
dengan Skema Ketat sesuai dengan yang 
ditentukan dalam  Peraturan Rektor No. 
35 Tahun 2020 tentang  Penyelenggaraan 
Kampus Tangguh UB dalam Masa dan 
Pasca-Pandemi Covid-19. Tatanan penye-
lenggaraan dalam masa skema tetap terse-
but menetapkan kegiatan mahasiswa non-
lomba dilaksanakan secara daring. Namun 
hal itu tidak menyurutkan antusiasme KM 
FEB UB 
dalam ber-
partisipasi 
m e n e n t u -
kan pilihan 
kandida t -
nya dalam 
 P e m i l w a 
tahun 2020.

B e r -
d a s a r k a n 
hasil  kuesioner, sejumlah 77,1% maha-
siswa akan menentukan kandidatnya da-
lam Pemilwa 2020. Sedangkan sebanyak 
17,4% ragu-ragu dan 5,5% lainnya memi-
lih untuk tidak menentukan kandidat. 

P a r -
t i s i p a s i 
tersebut di-
dasari oleh 
 banyaknya 
mahasiswa 
yang ber-
p e n d a p a t 
k e i k u t -
s e r t a a n 

Ragam Pertimbangan Di Balik Pemilihan Kandidat

Penelitian
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dalam e-voting penting.  
Angka tersebut terbilang tinggi yaitu  
sebesar 92,7%. Namun masih ada 1,8% 
mahasiswa yang merasa keikutsertaan da-
lam e-voting tidak penting dan 5,5% lain-
nya masih ragu-ragu.

Terdapat berbagai alasan mayoritas 
KM FEB UB menganggap keikutserta-
an dalam mengikuti e-voting itu  penting. 

Sebanyak 
41,5% ber-
p e n d a p a t 
bahwa ke- 
ikutser ta-
an dalam 
e - v o t i n g 
p e n t i n g 
demi ke-
berlanjutan 
KM FEB 

UB di masa mendatang. Sementara 32,3% 
berpendapat keikutsertaan tersebut se-
bagai bentuk validasi dari hasil Pemilwa. 
Kemudian sejumlah 17% menganggap 
pentingnya keikutsertaan dalam e-voting 
untuk menentukan pemimpin yang tepat 
dan sesuai harapan KM FEB UB. Sebesar 
7,7% merasa penting untuk perwujudan 
demokrasi, dan 1,5% sisanya memiliki 
alasan lain.

Dalam menentukan kandidat terdapat 
beberapa parameter yang digunakan oleh 
pemilih. Visi dan misi menjadi parameter 
yang paling banyak digunakan yaitu se-
besar 47,6%. Menurut beberapa respon-
den, visi dan misi berkaitan dengan arah 
kandidat untuk membawa KM FEB UB 
ke depannya. Selanjutnya, track record 
dan popularitas kandidat masing-masing 
37,2% dan 6,8%. Beberapa responden 
lainnya merasa track record berfungsi 
untuk melihat latar belakang dan prestasi 

kandidat di 
organisasi 
s e b e l u m - 
n ya sebagai 
gambaran 
b a g a i m a -
na ia akan 
memimpin 
nan t inya . 
R e s p o n -
den yang 
memilih popularitas berpendapat hal 
tersebut menunjukkan keaktifan di bidang 
perkuliahan maupun keorganisasian yang 
membuat kandidat dikenal dan dipercaya 
orang lain. Kemudian diikuti oleh para- 
meter wawasan dan kepribadian dengan 
jumlah yang sama, yaitu 4%. Wawasan 
dapat digunakan untuk menilai apakah 
pengetahuan yang dimiliki kandidat dapat 
menyokong dirinya dalam melaksanakan 
tugas sebagai seorang pemimpin. 3% 
 sisanya menggunakan parameter lain.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat  
disimpulkan bahwa pemilih telah  sadar 
akan pentingnya partisipasi dalam 
 Pemilwa FEB UB. Terbukti dengan 
 tingginya angka keinginan untuk berpar-
tisipasi dalam mengikuti Pemilwa 2020 
yang dilaksanakan secara daring. Penting-
nya partisipasi tersebut  didasari berbagai 
alasan yang masih relevan dengan kebu-
tuhan KM FEB UB ke depannya. Dalam 
menentukan pilihan, setiap mahasiswa 
menggunakan parameter yang berbeda 
dengan pertimbangannya masing-masing.

Penelitian
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Setiap tahun, Keluarga Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
 Universitas Brawijaya (KM FEB 

UB) mengadakan pesta demokrasi guna 
mencari siapa yang akan menjadi wakil 
mahasiswa. Pesta demokrasi tersebut 
adalah Pemilihan Wakil Mahasiswa 
 (Pemilwa). Berdasarkan  Undang-Undang 
(UU) Pemilwa 2020, Pasal 1 Ayat 7, 
Pemilwa KM FEB UB adalah sarana 
 pelaksanaan kedaulatan mahasiswa ber-
dasarkan  Anggaran Dasar/Anggaran 
Rumah Tangga KM FEB UB. Hal ini 
dilakukan melalui pemilihan Ketua dan 
Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa 
(BEM) FEB UB secara berpasangan dan 
anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa 
(DPM) FEB UB.

Dalam UU Pemilwa 2020, Pasal 3 Ayat 
4, Pemilwa KM FEB UB diselenggara-
kan untuk memilih tujuh orang anggo-
ta DPM FEB UB yang terdiri dari dua 
 anggota DPM per jurusan dan satu ang-
gota DPM independen. Untuk  pemilihan 
DPM  independen, jumlah minimal calon 

yang akan dipilih tertulis dalam UU 
Pemilwa Pasal 22 Ayat 3. Muhammad 
Ikhlasul Amal, selaku Ketua DPM FEB 
UB 2020, menegaskan, “harus dua, di 
 Undang-Undang memang minimal calon 
independen dua,” jelasnya.

Selama masa pendaftaran, yaitu 
 tanggal 24—27 November 2020, tidak 
ada bakal calon DPM independen yang 
mencalonkan diri. “Iya, aku belum men-
dengar kabar terkait calon independen. 
Terus sudah mendekati hari-H masih 
belum ada,” tegas Muhammad Irsyad 
Gulam, selaku anggota DPM FEB UB.  
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara 
Pemilwa (DKPP), Fadiel Hidayat, juga 
menyetujui hal tersebut. “Seperti yang 
kita tau ya, sampai extend tujuh hari pun 
tidak ada yang mengambil,” terangnya.

Terkait tidak terpenuhinya kuota bakal 
calon anggota DPM FEB UB, maka dilaku-
kan perpanjangan paling lama 7X24 jam. 
Mekanismenya diatur dalam UU Pemilwa 
Pasal 23 Ayat 3. “Sepanjang pelaksanaan 
Pemilwa, hal-hal yang  berkaitan dengan 

Dinamika Pencarian Bakal Calon DPM Independen

Laporan Khusus
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UU untuk calon pendaftar itu ya sudah 
dilaksanakan, salah satunya extend selama 
tujuh hari,” jelas Ikal.

Bahkan, hingga akhir pun tetap tidak 
ada bakal calon yang mendaftarkan diri. 
Akhirnya, pemilihan bakal calon  anggota 
DPM independen diserahkan kepada 
Musyawarah Umum Mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis (MUMFEB), sesuai 
UU Pemilwa 2020 Pasal 23 Ayat 4. Seperti 
yang tertera pada UU Pemilwa 2020  Pasal 
1 Ayat 2, MUMFEB adalah forum ter- 
tinggi dalam kehidupan kemahasiswaan di 
FEB UB. “Mekanismenya sudah dijalan- 
kan dan hasilnya di MUMFEB pun hanya 
satu orang yang bersedia maju,” ujar Ikal.

Kesulitan menemukan bakal calon 
DPM independen salah satunya disebab-
kan kurangnya publikasi DPM. “Kalau 
ditanya kurang masif, ya kurang masif. 
Kalau ditanya tidak menyeluruh, ya tidak 
menyeluruh. Memang tidak ideal, kurang 
maksimal, informasinya dipublikasikan, 
tapi tidak disebarkan,” ucap Ikal. Bisma 
Fajrianto, selaku Ketua BEM FEB UB 
menjelaskan, ia merasa kalau  publikasi 
dan show off dari DPM FEB UB ke 
 publik kurang. “Show off disini bukan 
berarti pamer. Jikalau memang ada  posisi 
yang menargetkan eksternal dari DPM 
itu sendiri, maka mereka wajib untuk 
mengedukasi dulu ke publik. DPM FEB 
UB itu apa? Kerjanya apa aja? Benefit-nya 
apa aja? Kalau beberapa pertanyaan yang 
dipikiran publik dapat terjawab, aku yakin 
pasti enggak bakal terjadi hal seperti ini 
lagi,” tambahnya.

Selain kurangnya publikasi, tidak 
adanya bakal calon yang sesuai dengan 
UU Pemilwa Pasal 22 Ayat 3 juga di- 
sebabkan karena kurangnya kaderisasi. 
Menurut Ketua Himpunan Mahasiswa 

Jurusan Ilmu Ekonomi, Aldiansyah 
 Adiputra, kaderisasi dibutuhkan oleh  
setiap lembaga karena berkaitan  dengan 
keberlanjutan organisasi itu sendiri.  
“Ketika tidak ada kaderisasi, bisa jadi 
minim atau tidak adanya keinginan untuk 
meneruskan apa yang telah dilakukan oleh 
lembaga-lembaga di periode sebelum- 
nya,” imbuhnya.

Fadiel berpendapat bahwa secara ti-
dak langsung, DPM memiliki tanggung 
jawab dalam melakukan kaderisasi ini. 
Lebih lanjut, ia merasa bahwa hal ini bu-
kan seluruhnya hanya menjadi tanggung 
jawab DPM saja. Ia juga menambahkan 
bahwa menurutnya KM FEB UB seharus-
nya turut bertanggung jawab. Sebab, 
dalam pendaftaran bakal calon  anggota 
DPM FEB UB, tidak harus memiliki  
pengalaman sebagai fungsioner DPM. 
“Jadi, itu mengandung arti bahwa  lembaga 
lain pun sebenarnya bisa untuk  membantu 
mencari calon DPM independen ini,” 
ucapnya.

Kesulitan dalam menemukan 
bakal calon DPM independen yang 
 mendaftarkan diri berdampak pada 
 munculnya dummy, yaitu pilihan atau 
opsi ketika terjadinya aklamasi. “ Ketika 
hanya ada satu calon, maka akan di- 
sediakan calon palsu atau bayangan,” 
jelas Fadiel. Selaras dengan pendapat 
dari Fadiel, Aldi pun menerangkan hal 
yang serupa. “Mungkin akan kembali 
pada sistem Pemilwa di tahun 2018 yang 
menggunakan dummy. Jadi, calon DPM  
independen ini disandingkan atau di- 
lawankan dengan dummy,” tegasnya.  
Pernyataan Fadiel dan Aldi pun sejalan 
dengan Fahmi Nabil Ramadhani, se-
laku Koordinator Divisi Acara Panitia 
 Pelaksana (Panpel) Pemilwa KM FEB UB 

Laporan Khusus
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2020. “Karena memang satu calon saja, 
sehingga harus ada dummy,” ujarnya. 

Akibat sulitnya pencarian bakal calon 
DPM independen, timeline yang semula 
ditetapkan oleh Panpel akhirnya  berubah. 
Hari pemilihan yang  semula dijadwalkan 
pada 10 Desember 2020 mundur hingga 28 
Desember 2020. “Kalau ke timeline sendi-
ri tuh memang berubah-ubah. Ya, dari ren-
cana awal banget tuh, tentu gak ada extend, 
terus MUMFEB. Ternyata saat MUMFEB 
calonnya berubah lagi, gitu. Sampai pada 
akhirnya yang sekarang,” jelas Fadiel. 
Hal serupa juga disampaikan oleh Irsyad. 
“ M e s k i p u n 
b e r u b a h  - u b a h , 
masih dalam plan. 
Kan dari awal 
udah dipersiapkan 
kalau memang 
calon-calon ini 
belum dapat,”  
l a n j u t n y a . 
 Mundurnya hari 
pemilihan dan  
p e r u b a h a n 
 timeline  Pemilwa 
KM FEB UB juga disampaikan  Bisma. 
“Udah sepuluh hari lebih terlambat  karena 
pembahasan di MUMFEB terkait pen-
carian bakal calon DPM independen. Ini 
membuat timeline mundur, dari yang se-
harusnya dijadwalkan,” tuturnya.

Melihat minimnya bakal calon 
yang mengajukan diri sejak dibukanya 
pendaftar an sampai penghujung masa 
perpanjangan, muncul harapan dari  
berbagai pihak. Ikal berharap ke depan- 
nya untuk mempersiapkan dari awal  karena 
calon DPM independen ini merupakan  
jabatan publik. “Khususnya pihak lembaga  
seperti DPM, mestinya sudah  estimasi dari 

awal mengenai calon. Bisa jadi  nanti dari 
awal ada persuasif, atau DPM-nya sudah 
menarget satu dua orang, atau lembaga 
lain sudah mempersiapkan satu-dua orang 
dari cara kerjanya untuk independen,” 
lanjut mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi 
tersebut. Harapan lain datang dari Ketua 
Pelaksana Pemilwa KM FEB UB 2020, 
Awal Nur Faizi. Ia berharap untuk ke 
depannya KM FEB UB bisa meningkat-
kan kesadarannya masing-masing dalam 
demokrasi. “Kita juga perlu partisipasi 
dan harus dilakukan oleh KM FEB UB. 
Dimana kalau memang partisipasi terse-

but tidak berjalan, 
ya demokrasi ini 
tetap gak berjalan 
sih. Jadi, harapan 
terbesar aku dari 
KM FEB UB itu 
bisa lebih sadar 
lagi, bisa lebih 
aware lagi, terkait 
partisipasi itu,” 
tutupnya. 

Laporan Khusus
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Sebagai sebuah miniatur negara, 
kampus haruslah memiliki sistem 
pemerintahan. Keluarga Mahasiswa 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  Universitas 
Brawijaya (KM FEB UB) adalah 
 himpunan mahasiswa FEB UB yang 
meng anut sistem demokrasi. Menurut 
Abraham Lincoln, demokrasi diartikan 
sebagai suatu sistem pemerintahan yang 
diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, 
dan untuk rakyat. Konsep dari demokrasi 
diimplementasikan dalam KM FEB UB 
yang termaktub dalam Anggaran Dasar 
KM FEB UB Bab V Pasal 10 yang ber-
bunyi KM FEB UB bersifat interdepen-
den, intelektual, otonom, dan demokratis.

Sebagai bentuk dari sifat demokratis 
KM FEB UB, maka dilaksanakan kon-
testasi pemilihan umum yang bertajuk 
Pemilihan Wakil Mahasiswa KM FEB 
UB (Pemilwa KM FEB UB). Pemilwa 
KM FEB UB merupakan sarana pelak-
sanaan kedaulatan mahasiswa berdasar-
kan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah 
 Tangga KM FEB UB untuk memilih 
ketua dan wakil BEM FEB UB secara 
 berpas angan serta anggota DPM FEB UB 
yang diselenggarakan setiap tahunnya.

Dalam konteks pemilihan umum, 
Pemilwa KM FEB UB merupakan 

 kegiatan politik yang harus  didasari 
 dengan kesadaran politik. Menurut 
 Surbakti (2007), kesadaran politik ada-
lah kesadaran akan hak dan kewajiban 
sebagai warga negara. Tingkat  kesadaran 
politik diartikan sebagai tanda bahwa 
warga masyarakat menaruh perhatian 
terhadap masalah kenegaraan dan atau 
pembangunan. Kesadaran politik diper-
lukan untuk menumbuhkan pemahaman 
akan para calon pemimpin. Annas Syaroni 
mengatakan wujud dari kesadaran politik 
salah satunya bentuknya adalah  partisipasi 
politik dalam pemilu. Partisipasi politik 
yang dilandasi oleh kesadaran politik akan 
mendorong individu menggunakan hak 
pilihnya secara rasional. Ada dua bentuk 
partisipasi politik yang berkaitan dengan 
momen pemilu, yaitu ikut serta dalam 
kampanye pemilu dan memberikan suara 
dalam pemilihan umum.

Namun, permasalahannya adalah 
minimnya partisipasi mahasiswa baru 
(maba) KM FEB UB dalam Pemilwa 
KM FEB UB. Terlihat dalam kegiatan 
grand launching yang hanya dihadiri 
maba  sejumlah 20-an orang, kampanye 
bersama yang dihadiri sejumlah 70-an 
orang,  serta debat terbuka yang dihadiri  
sejumlah  40-an orang. Dibandingkan 
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jumlah total maba sekitar 1200 orang, 
jumlah partisipasi maba yang sedikit pada 
kegiatan tersebut mampu menjadi tolak 
ukur  kesadaran politik maba yang masih 
 minim. 

Minimnya partisipasi maba dalam 
rangkaian kegiatan Pemilwa KM FEB UB 
disebabkan oleh pelaksanaan yang terlalu 
berdekatan dengan Ujian  Akhir Semester  
ganjil, sehingga ada mahasiswa yang lebih 
memprioritaskan nilai akademiknya. Tak 
hanya itu, tidak sedikit juga mahasiswa 
yang memilih apatis  terhadap rangkaian 
kegiatan Pemilwa 
KM FEB UB. Se-
bab, mereka memi-
liki hal yang diang-
gap  lebih menarik, 
seperti nongkrong 
atau bermain game. 
Selain itu, kurang-
nya edukasi  politik 
dari lembaga ber-
wenang, seperti 
Panpel juga menye-
babkan fenomena 
ini terjadi.

M i n i m n y a 
kesadar an  politik akan menimbulkan pemi-
lih yang irasional. Pemilih irasional adalah 
mereka yang menggunakan hak pilihnya 
berdasarkan sentimen pribadi, seperti aja-
kan teman atau popularitas dari para calon 
 pemimpin. Menurut Asrinaldi, ini  menjadi 
masalah sebab suara terbanyak belum  
tentu suara terbaik. Jika dalam kenyata-
annya masyarakat pemilih berada pada 
kondisi pemilih yang irasional, maka 
yang terpilih belum tentu pemimpin 
yang berkualitas. Hal ini tentu saja dapat 
mencederai demokrasi dari KM FEB 
UB  karena akan muncul kemungkinan 

pemim pin yang berkuasa cenderung me-
layani suatu kelompok tertentu. 

Melihat permasalahan yang terjadi, 
maba seharusnya memiliki rasa  tanggung 
jawab dalam kemajuan dan pelaksanaan 
demokrasi di lingkup KM FEB UB. 
 Menjadi pemilih rasional dapat dilaku-
kan dengan mencari tahu visi misi meng- 
identifikasi rekam jejak, dan melihat gaya  
penyampaian yang dilakukan oleh para 
calon dalam kampanye.

Terlebih lagi, lembaga berwenang  
seperti Panpel dan fungsionaris BEM 

seharusnya  lebih 
gencar memberi kan 
literasi dan edukasi 
politik terhadap 
maba.  Edukasi 
politik dapat 
dilakukan  dengan 
 mengunggah post-
ing an di official 
account (OA),  
pengadaan  webinar 
sosialisasi  politik 
kampus serta  
 pengadaan forum- 
forum resmi kajian/

diskusi  politik yang diharapkan mampu 
  mencerdaskan serta meningkatkan ke- 
sadaran  politik   maba.

Minimnya kesadaran politik maba 
pada Pemilwa KM FEB UB kali ini tidak 
hanya terjadi pada satu rangkaian. Segala 
solusi  tidak berguna  bila  tidak ada bukti 
nyata dan dukungan dari semua pihak.  
Dengan minimnya kesadaran politik maba 
sebagai calon pemimpin di masa depan, 
 bagaimana kehidupan berdemokrasi di 
waktu yang akan datang?

Opini
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Pemenang nominasi mahasiswa ber-
prestasi Jurusan Manajemen angka-
tan 2018 di acara  Economic Gold-

en Night Awards (EGNA) tahun ini telah 
diumumkan. Gelar ini diraih oleh seo-
rang perempuan yang akrab disapa Dian.

Walaupun mengemban gelar 
 mahasiswi berprestasi,  menurutnya 
 rutini tas yang ia lakukan sama saja  
dengan mahasiswa lainnya. “Kalau di 
kampus ya kuliah, tengah-tengah jam  
kuliah atau sebelum jam kuliah biasa 
di LSME (Ling-
kar Studi Maha-
siswa Ekonomi 
dan Bisnis) sama 
t e m a n - t e m a n 
sendiri nyari-nyari 
lomba, nyari ide 
bareng, lomba 
bareng,” ujarnya.

Jauh sebelum 
memiliki  banyak 
prestasi, Dian 
 sempat memutus-
kan untuk menjadi 
mahasiswa  biasa 
karena merasa 
 belum  menemukan 
jalan yang tepat  baginya. Namun setelah 
mendapat saran dari mentornya, ia 
memutuskan bahwa tujuan hidupnya 
adalah beribadah terhadap agamanya. 
 ”Beribadah itu banyak banget  sarananya, 
nah terus aku berprestasi ini salah satu 
bagian dari ibadah. Karena dengan ber-
prestasi kita semakin banyak berdoa 
dan bergantung pada Tuhan,” ujarnya. 
 Baginya prestasi adalah salah satu kebu-
tuhan manusia dan penting untuk  dimiliki. 

Dengan berprestasi maka seseorang 
akan tertantang untuk mengembangkan 
 dirinya. Dian juga menganggap bahwa  
tolak ukur prestasi bukan hanya dalam 
bentuk juara, tetapi tentang bagaimana kita 
menjadi lebih baik daripada sebelumnya. 

Di awal perjalanannya, Dian  
menemukan keraguan mengenai bakat 
dan passionnya. “Passion itu adalah ketika 
kita di sana dan kita bisa menghasilkan,” 
ujarnya. Kemudian ia mencoba berbagai 
hal dan tidak jarang melakukan  kesalahan. 

Dari  kesalahan 
itu ia tetap 
 berusaha, men-
coba dan belajar 
hingga akhirnya 
dapat menemu-
kan passion-nya 
di bidang 
p e n u l i s a n .

Dalam per-
j a l a n a n n y a 
 tentu akan ada 

 tantan gan yang 
timbul  seperti 
pada  pembagian 
waktu dan juga 
 p e n g a l a m a n 

 gagal. Saat harus membagi waktu, Dian 
lebih memilih untuk segera  menyelesaikan 
satu pekerjaan setelah itu bekerja keras 
pada pekerjaan lainnya. Menurut- 
nya menyelesaikan pekerjaan satu per-
satu  lebih baik daripada membagi fokus 
 dibanyak kegiatan. Sedangkan ketika me- 
ngalami kegagalan, ia akan  bercerita 
 kepada mentor dan orang  terdekatnya 
yang lebih berpengalaman untuk mener-
ima nasihat serta pelajaran dari  mereka. 

Membangun Diri, Tingkatkan Prestasi

Sosok
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Dari situ ia mulai melihat kegagalan 
sebagai pelajaran yang dapat  diambil. 
Selain itu, ia juga percaya  bahwa akan 
ada saat dimana Tuhan mengabul-
kan apa yang kita inginkan.  Sehingga, 
setiap usaha itu tidak akan sia-sia.

Kini ia  menemukan ritme  terbarunya di 
penulisan dalam bidang business plan. “Se-
belum corona ada aku mencoba  business 
plan pertama kali sama temanku. Itupun 
kita awalnya cuma  kayak nongkrong, 
kita cuma iseng-iseng. Kita cari info 
lomba, kita coba, kita 
 brainstorming ide. Ya 
sudah kita keluar kota 
bareng-bareng.” Kom-
petisi yang diikuti pada 
bulan Maret itu ber-
buah manis. Dian me-
nempati juara ketiga. 

Tak hanya itu, ta-
hun ini banyak presta-
si yang telah Dian 
miliki seperti, juara 
1 di  Information 
Technology Creative  
Competition 2020, 
juara 2 di National 
Debate Competition 
2020 dan Business Plan Competition 
2020, dan juara 3 di Managements Days 
2020 Business Plan Competition.  Ia juga 
 telah mendapatkan silver medal On Paper  
Category 6th Annual Regional  Convention 
2020, On Poster Category ARC 2020, 
dan masih banyak prestasi yang lainnya.

Informasi tentang perlombaan dan 
kompetisi tersebut biasanya ia dapat-
kan dari teman atau internet. “Jadi inilah 
 pentingnya relasi, pentingnya relasi ada-
lah ketika teman-teman kita lomba kadang 
ditawarin. Teman aku juga sering ikut 

lomba. Akhirnya nemunya juga di in-
ternet, di Instagram, di sosmed. Bahkan 
aku lebih banyak mendapatkan tawaran.”

Dukungan dan bantuan selalu ia dapat-
kan dari teman-teman dekatnya serta  
keluarganya. Dari setiap kompetisi dan 
perlombaan ia mendapatkan banyak 
ilmu, teman dan juga pengalaman. Me-
mang tak jarang rasa lelah datang meng-
hampiri, tetapi Dian tidak menganggap 
rasa lelah itu menjadi suatu hambatan.  
“Capek itu wajar. Kita selama masih  

hidup akan  mengalami 
c a p e k , ” u j a r n y a .

Akhir kata, Dian 
berpesan, “Buat ma-
hasiswa lama, tetap di 
tujuan kita di awal, kita 
yang akan menunjuk-
kan diri kita seperti 
apa.” Menurut Dian, 
menetapkan pilihan 
adalah sebuah keha-
rusan, Langkah selan-
jutnya adalah fokus 
terhadap pilihan terse-
but. “Terus belajar 
saja karena kita akan 
terus mendapat pem-

belajaran apalagi setelah kita lulus dari 
mahasiswa kita akan lebih mendapat 
pembelajaran hidup”. Dian juga  berpesan 
terhadap mahasiswa baru untuk terus 
mencari ilmu dimanapun. Tentunya ilmu 
yang  sesuai dengan kemampuan dan 
keinginan diri. “Jangan pernah takut ga-
gal kalau  misalkan gagal gapapa kalian 
 berada di situ  aja tapi jangan lama-lama 
harus bangkit lagi dan fokus ke tujuan 
awal. Hindari hal-hal yang tidak berguna”.

Angelinne Ivana Simandalahi

dok. pribadi

Sosok
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Kita bisa mengartikan  demokrasi 
sebagai hak seluruh warga  negara 
untuk turut serta dalam meng- 

arahkan sebuah bahtera bernama  negara 
melabuhkan tujuannya. Namun, pada 
film 1987: When The Day Comes yang 
diangkat dari kisah nyata seorang  aktivis 
bernama Park Jong-chul ditahan dan di- 
interogasi hingga meninggal karena ber-
partisipasi dalam gerakan  demokrasi 
 melawan rezim saat 
itu. Kepolisian dan 
 pemerintah saat itu beru-
saha untuk memalsukan 
penyebab kematian dari 
aktivis pro-demokrasi 
 tersebut. 

Untuk   menghilang- 
kan  bukti penyiksaan, 
    komisaris  pemburu 
  komunis yang bernama 
  Direktur Park Cheo-Won 
meminta Jaksa Choi 
Hwan untuk  memberi- 
kan stempel persetu-
juan kremasi jenazah. 
Namun, hal ini ditolak 
oleh Jaksa Choi yang 
 menginginkan dilaksana-
kan nya  autopsi terlebih 
dahulu pada jenazah.  
Ketika  pelaksanaan 
 autopsi, Jaksa Choi menemumkan 
 beberapa bukti baru terkait kematian Park 
Jong-Chul. Secara sembunyi-sembunyi, 
Jaksa Choi memberikan hasil autopsi 
kepada seorang reporter dengan maksud 
agar hasil autopsi tersebut segera diberita-
kan oleh media.

Terungkapnya kasus kematian  aktivis 
tersebut memantik aksi demonstrasi 
pro-demokrasi di kalangan mahasiswa. 
Ditambah pengumuman dari Chun Doo-
Hwan, Presiden ke-5 Republik  Korea 
Selatan terkait pemilihan  presiden 
berikutnya yang akan dipilih secara 
 pribadi olehnya, menambah rasa  kecewa  
masyarakat. Tindakan represif aparat 
saat demonstrasi mengakibatkan seorang  

aktivis bernama Lee Han-
Yeol meninggal sehingga 
menyulut  amarah yang 
lebih besar.

Film 1987: When 
The Day Comes ber-
hasil menduduki  posisi 
 puncak di Box Office 
Korea  Selatan dengan 
jumlah penonton 7,2 
juta, serta mendapat nilai 
7,8 dari IMDb. Film ini 
memberi kan pengetahuan 
bagi penonton tentang  
sejarah  demokra si di 
 negara lain serta  memantik 
rasa kepedulian  terhadap 
demokrasi.   Namun,  tokoh 
utama dalam film ini 
terkesan samar  karena 
alur  cerita yang  diambil 
 berasal dari banyak sudut 

pandang.  Terlepas dari kelebihan dan 
kekurangannya, film ini memberikan 
 pesan bahwa kita sebagai masyarakat 
 harus peduli terhadap demokrasi agar kita 
dapat memperoleh kehidupan yang adil 
serta menjadi manusia yang merdeka.

Pemerintah Sewenang-wenang, Rakyat Terkekang

Resensi

22

dok.Istimewa

Judul   : 1987: When The  
Day Comes
Durasi : 2 jam 9 menit
Sutradara : Jang Joon-hwan

Zaenal Arifin



LPM Indikator

Mendatar
1. Jumlah minimal pendukung calon  
Ketua dan wakil Ketua BEM FEB UB
4. Nama Pemilwa KM FEB UB
5. Lama waktu pengambilan formulir 
pendaftaran
8. Maksimal jumlah pendamping yang 
boleh dibawa oleh pendaftar saat masa 
pendaftaran
9. Protes selama masa pendaftaran hanya 
dapat dilakukan oleh pendaftar dan
11. Ketangguhan Pemilwa FEB UB
12. Apabila bakal calon anggota DPM 
FEB UB setelah perpanjangan masa 
pendaftaran belum terpenuhi proses 
pemilihan diserahkan kepada
14. Timeline kegiatan setelah FnP Tulis
15. Ketua Pelaksana Pemilwa 2020

Menurun
2. Surat yang diberikan oleh pendaftar 
kepada pendamping yang dibuat sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditentukan 
oleh panitia
3. Calon anggota DPM FEB UB minimal 
telah atau sedang menempuh semester
6. Sanksi apabila pendaftar memanipulasi 
persyaratan yang telah ditentukan
7. Salah satu nilai yang dilambangkan 
dari lambang Pemilwa 2020
10. Program Legislasi Fakultas
13. Jumlah minimal pendukung calon 
anggota DPM Independen

Teka-Teki Silang

23



LPM Indikator


