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Pemilihan Dekan Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas  Brawijaya 
(Pildek FEB UB) tahun 2021 

 merupakan perhelatan yang diselenggara-
kan guna memilih pimpinan FEB UB empat 
tahun ke depan. LPM Indikator meliput dan 
memberitakan beberapa rangkaian Pildek 
FEB UB melalui Buletin Indimolor. Lapo-
ran utama mengulas mengenai upaya ma-
hasiswa untuk tetap terlibat dalam penye-
lenggaraan Pildek FEB UB karena pada 
tahun ini mahasiswa tidak memiliki hak 
suara. Rubrik lain pun disuguhkan dalam 
bentuk tulisan dan gambar yang menarik.

Proses penggarapan tidak semulus 
 dengan yang diharapkan. Pandemi mencip-
takan jarak yang mempersulit komunikasi 
dan koordinasi. Rumitnya birokrasi dan 
perizinan berbuntut sulitnya menjumpai 
narasumber. Pekan ujian pun memperlam-
bat proses penggarapan. Namun berkat 
kegigihan seluruh Indiers, buletin berhasil 
diterbitkan. Akhir kata, selamat membaca!

Indimolor Gelitik Bebas Polusi
diterbitkan oleh Divisi Penelitian
dan Pengembangan LPM Indikator
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Andhimas, Idham, Arien, Joy, 
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 Sevira, Angelinne, dan tim pen-
dukung. Tata Letak: Tim kreatif 
Indikator. Alamat Redaksi/ Pe-
masaran: Lt. II Gedung Aktivitas 
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Hak Suara Dihilangkan, Mahasiswa Ambil Peran

Pemilihan Dekan (Pildek)  Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis  Universitas 
Brawijaya (FEB UB) 2021 

 merupakan siklus empat tahunan 
yang dilaksanakan tiga bulan sebelum 
 habisnya masa jabatan. Hal ini  sesuai 
dengan Peraturan Rektor  (Pertor) 
 Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 2 ayat 5 
dan Pasal 4 ayat 3. “Akhir jabatan Pak 
 Nurkholis akan habis 
pada 4 Juni 2021. Pertor 
 Nomor 3 Tahun 2020 itu 
 selambat-lambatnya tiga 
bulan sebelum masa habis 
jabatan dekan. Sehingga, 
harus diadakan pemili-
han,” ujar Dr. Drs. Agung 
 Yuniarinto, MS. CMA 
selaku  Ketua  Panitia 
Pildek 2021.  Dalam pelak-
sanaannya, Pildek berlan-
daskan  Pertor   Nomor 3 
tahun 2020 tentang  Pengangkatan dan 
Pemberhentian Dekan dan  Direktur 
 Pascasarjana. Berdasarkan Pertor 
 Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 6 ayat 2, 
pemilihan dilakukan oleh Dosen Tetap 
dan Pejabat Struktural pada fakultas 
yang bersangkutan. Alhasil, mahasiswa 
tidak terlibat sebagai pemilih dalam 
tahap penjaringan, melainkan  hanya 
dilibatkan sebagai pengamat. “Jadi, 
BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) dan 
DPM  (Dewan Perwakilan Mahasiswa) 
itu tidak masuk kepanitiaan, cuma dili-
batkan dalam proses untuk melihat 
(pelaksanaan pildek),” jelas Pak Agung.

Dekan memiliki tugas pokok 
dan fungsi untuk menyelenggarakan 

pengembangan fakultas sesuai dengan 
visi dan misi yang disampaikan ser-
ta dipertanggungjawabkan di depan 
 Senat Fakultas.  Menurut Prof. Dr. 
Drs.  Achmad Sudiro, ME, CPHR, 
selaku  anggota Senat Fakultas, maha-
siswa  merupakan stakeholder dan tolak 
ukur dari kemajuan fakultas. “Karena 
nanti kebijakan ke depan akan memba-

wa dampak ke mahasiswa, 
termasuk akademik kema-
hasiswaan. Maka dari itu 
mahasiswa perlu dilibatkan, 
kalau perlu harus memberi 
 suara,”  papar  Yudisthira 
 Jannata  Muhammad 
Isa, selaku Ketua Umum 
 Himpunan Mahasiswa 
 Jurusan (HMJ)  Akuntansi.

Beberapa upaya telah 
dilakukan mahasiswa un-
tuk mengawal  berjalannya 

Pildek 2021.  Upaya pertama adalah 
 mengadakan  Diskusi Lingkar Isu dan 
Kajian pada tanggal 24 Maret 2021. 
Agenda tersebut dihadiri oleh delapan 
lembaga yang memiliki divisi khusus 
 mengenai penalaran, diantaranya BEM, 
DPM, Center for  Islamic  Economic 
 Studies (CIES),  Forum Studi  Islam 
dan Lingkungan (Forstilling), Ling-
kar  Studi  Mahasiswa Ekonomi dan 
Bisnis  (LSME), dan ketiga HMJ. “Kita 
 mengadakan lingkar isu tujuannya apa-
bila ada kolaborasi kajian dan lain-lain, 
bisa (dilakukan) bersama-sama selama 
satu periode,” ungkap Fahmi Nabil 
 Ramadhani, selaku Kepala Divisi Ke-
bijakan Kampus dan Daerah BEM FEB 
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UB. Adapun hasil dari diskusi itu ialah 
mengadakan diskusi publik terbuka ber-
sama calon dekan guna  menyampaikan 
hasil kajian dari tiap lembaga.  Sehingga 
terlebur menjadi satu, ada dari DPM, 
ketiga HMJ, dan BEM untuk mengkaji 
persoalan yang ada di FEB berdasarkan 
tupoksinya masing-masing. “Contoh, di 
DPM soal prasarana, dari tiap jurusan 
itu akademik, kalau BEM kesejahteraan 
mahasiswa di advokesma. Itu kita kaji 
semua dan hasilnya terangkum dalam 
poin-poin tuntutan kontrak politik. Ha-
bis itu kita menjaring kuesioner yang 
dilakukan oleh tiap lembaga tersebut,” 
tutur Fahmi.

Adapun upaya kedua yang dilaku-
kan yaitu mengadakan Sarasehan 
Keluarga Mahasiswa (KM) FEB UB. 
Berdasarkan pernyataan Fribieu Ke-
zia Victoria, selaku Kepala Divisi 
 Hubungan  Diplomasi Internal BEM 
FEB UB, sarasehan merupakan forum 
pertemuan semi-informal antara BEM 
dengan lembaga di KM  untuk memba-
has dan menindaklanjuti permasalahan 
yang ada di FEB UB. Kezia memapar-
kan, “Di sarasehan kemarin, kita lebih 
menjaring permasalahan yang dirasakan  
KM FEB UB. Kemudian, permasalahan 
di sarasehan itu dibawa oleh kastrat ke 
calon dekan yang baru.”

 Upaya yang dilakukan maha-
siswa selanjutnya adalah mengadakan 
diskursus. Menurut Muh Ainul Haq 
Hakim Tiro Al-Makassariy, Kepala 
Departemen Kajian dan Aksi Strategis 
BEM FEB UB, diskursus merupakan wa-
dah tindak lanjut dalam bentuk  diskusi 
dari isu yang sedang dikaji.  Diskurus ini 
diadakan pada tanggal 2 April 2021 dan 

dihadiri oleh dua calon dekan dan KM 
FEB UB. “Calon  satunya, Pak Khusaini 
sudah kita hubungi malam itu karena 
beliau sudah mengiyakan. Tetapi beliau 
sedang dalam perjalanan dan tentunya 
kita tidak bisa ganggu karena sudah di 
luar kuasa kita,” ungkap Ainul. Dalam 
diskursus, permasalahan terkait kese-
jahteraan mahasiswa menjadi topik yang 
hangat diperbincangkan, diantaranya 
masalah keuangan, akademik, kelem-
bagaan, dan sarana prasarana. Ananda 
Putra Aryasatya selaku Ketua Umum 
BEM FEB UB menambahkan “Ka-
lau diperhatikan, di diskursus kita me-
mantik masalah kedaulatan mahasiswa 
yang kemarin dalam  pergerakannya 
diintervensi sama dekanat. Jadi, kita 
mengincar hal seperti itu agar dapat 
dilihat  responsnya.” Kedua calon pun 
menyampaikan dukungan penuh kepa-
da kedaulatan mahasiswa selama tidak 
bertentangan dengan mimbar bebas dan 
tidak melakukan perbuatan inkonsti-
tusional. “Nah, jejak-jejak digital kita 
incar sehingga suatu saat kalau misal di-
ancam tinggal serahin aja,” lanjut Satya.

 Bentuk upaya lainnya yaitu adanya 
kontrak politik. Menurut Satya, kon-
trak ini dipicu oleh pemaparan visi, 
misi, program kerja, serta strategi calon 
dekan yang minim menyasar maha-
siswa. Ketua Umum DPM FEB UB, 
Billy Chandra Wijaya Rahman men-
jelaskan bahwa panitia tidak membuat 
mekanisme formal untuk menjaring as-
pirasi. Padahal itu penting dalam tujuan 
strategis dan program kerja. “Jatuhnya 
cuma mekanisme yang informal selama 
beliau menjabat. Misalnya ada  omongan 
masuk atau saran, itu yang dijadikan 
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landasan. Padahal, masih banyak aspi-
rasi lain yang ingin disampaikan ma-
hasiswa,” lanjut Billy. Adapun tujuan 
dari kontrak politik yaitu untuk mencari 
suatu jejak digital. “Walaupun tidak pu-
nya kekuatan yang bisa  dijadikan dasar 
untuk menuntut, kita  mengupayakan 
sesuatu yang setidaknya punya jejak 
digital yang pernah dilakukan oleh para 
calon,” jelas Satya. 

Penyusunan kontrak politik melibat-
kan delapan lembaga yang terlibat dalam 
lingkar isu. Fahmi 
mengungkapkan 
bahwa isi dalam 
kontrak politik 
merupakan hasil 
dari  penjaringan 
melalui  kuisioner 
BEM, DPM, 
sarasehan KM, dan 
ketiga HMJ. Hasil 
yang dirasa paling 
relevan oleh tim 
kajian lalu dituang-
kan ke dalam kon-
trak politik. Dalam 
p e m b u a t a n n y a , 
kontrak politik ditandatangani oleh Ket-
ua Umum DPM dan BEM, serta calon 
dekan FEB UB. “Kenapa hanya ketua 
BEM dan DPM, sebenarnya bukan ber-
maksud tidak melibatkan lembaga lain, 
cuma kita rasa cukup  setidaknya ada 
perwakilan dari lingkar isu itu.  Kebe-
tulan, DPM tidak masuk ke lingkar isu 
dan BEM sendiri bisa menjadi salah 
satu perwakilan di lingkar isu tersebut,” 
ujar Fahmi. Penandatanganan kontrak 
politik hanya akan diwakili oleh calon 
dekan yang lolos tahap pertimbangan, 

yakni Bapak Abdul Ghofar. “Beliau 
telah mengamini poin-poin yang ditu-
angkan dalam draft itu, tinggal secara 
resminya melalui tanda tangan,” tambah 
Satya

Harapan pun diungkapkan oleh 
beberapa pihak, salah satunya Sal-
man Alfarsi Abdillah Qurais, Ketua 
Umum HMJ Ilmu Ekonomi. “Alangkah 
 baiknya, keterlibatan mahasiswa diper-
banyak lagi di Pildek selanjutnya. 
 Jangan sampai menunggu inisiasi dari 

BEM untuk meli-
batkan mahasiswa. 
Panitia pildek 
atau pihak atasan 
harus lebih peka 
lagi kepada maha-
siswanya,”  tutur 
mahasiswa angka-
tan 2018 itu.Fahmi 
juga berharap ada 
keterlibatan maha-
siswa dalam setiap 
rangkaian Pildek 
dan transparansi 
mengenai klasifi-
kasi calon ataupun 

hal lain mengenai pelaksanaannya. 
“Supaya mahasiswa bisa mengawal dan 
mendapat informasi terkait pelaksanaan 
Pildek,” tutupnya.

Andhimas Krisna Y. 

Laporan Utama
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66 LPM Indikator

Sevira Kinanti  

Karikatur



7LPM Indikator

Mahasiswa Apatis Tanda 
Pengawalan Pildek Sedang Krisis

Pada awal bulan April 2021, 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
 Universitas Brawijaya (FEB UB) 

mengadakan Pemilihan Dekan (Pildek). 
Ajang empat tahunan  untuk regenerasi 
pemimpin fakultas  secara  keberlanjutan 
dan demokratis ini  terbagi dalam 
tahap penjaringan,  pertimbangan, serta 
 pengangkatan. Pada tahap  penjaringan, 
pemungutan suara dilakukan oleh 
dosen tetap dan pejabat struktural. 
 Sayangnya, mahasiswa tidak mendapat 
hak  pilih  dalam pemungutan suara. Hal 
ini  terlampir dalam  Peraturan  Rektor 
UB Nomor 3 Tahun 2020  tentang 
 Pengangkatan dan Pemberhentian 
Dekan dan Direktur  Pascasarjana Pasal 
6 ayat 2.

Terhapusnya hak  mahasiswa  dalam 
memilih pemimpin  fakultas  bukan 
 berarti mereka tidak  memiliki peran 
sama sekali. Badan Eksekutif Mahasiswa 
(BEM) pun mengadakan  Diskursus 
 Pengawalan Pildek untuk menjadi 
 alternatif lain. Gerakan ini memiliki 
tujuan untuk  mencerdaskan Keluarga 
Mahasiswa (KM)  dengan  mengenalkan 
para calon dekan  beserta program yang 
akan mereka bawa.  Dengan  demikian, 
mahasiswa  diharapkan mengetahui 

kompetensi calon dalam melaksanakan 
fungsi,  tujuan, dan peran sebagai dekan 
 nantinya. Hal ini  penting agar  mahasiswa 
dapat melakukan  pengawalan  terhadap 
dekan terpilih dengan maksimal. 
 Namun, sikap apatis mahasiswa terlihat 
dalam gerakan ini. Partisipan diskursus 
kebanyakan  diisi oleh pengurus BEM 
serta  beberapa dari  lembaga otonom dan 
semi otonom. Untuk  mahasiswa di luar 
 lembaga tersebut,  hanya sedikit yang 
berpartisipasi.

Bercermin pada  fenomena yang 
dipaparkan di atas,  mahasiswa  apatis 
tidak menjalankan peran dan fungsi 
 sebagaimana mestinya.  Social control 
merupakan salah satu  peran  mahasiswa 
dalam mengontrol  peraturan,  kebijakan, 
dan  kegiatan  pemerintah maupun 
 universitas.  Dalam konteks Pildek, 
 mahasiswa  diharuskan terlibat dalam 
memberi  kritik, saran, maupun solusi 
terhadap kebijakan,  program, visi, dan 
misi calon dekan. Peran lainnya  yaitu 
agent of change, di mana  mahasiswa 
memiliki  kewajiban untuk  mengubah 
suatu hal yang  terjadi di  lingkungan 
sekitar jika itu salah.  Mahasiswa 
 diharuskan untuk  melakukan perubahan 
dengan  menyampaikan  aspirasi melalui 

Oleh: Idham Zaidan Azhar*
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diskursus yang telah disediakan BEM.
Secara langsung maupun  tidak, 

 kebijakan dekan nantinya akan 
 berdampak pada mahasiswa. Hal inilah 
yang terabaikan oleh  mahasiswa  apatis 
akan pengawalan dekan. Menurut  Robert 
Dahl (2012),  penyebab  mahasiswa 
 apatis karena terdapat  pandangan 
rendah  terhadap se-
gala  manfaat yang 
 diharapkan da  lam 
 keter              libatan politik, 
di   banding de            ngan 
manfaat   melakukan 
aktivitas lain.  Selain 
itu, angga pan  bah-
wa tidak ada 
 perbedaan yang sig-
nifikan  an   ta   ra keadaan 
 se   belumnya dengan 
efek yang akan datang 
 menyebabkan mereka 
tidak  menganggapnya 
sebagai  permasalahan. 
Sikap pesimis juga 
menjadi penyebab 
 apatisnya mahasiswa. 
Mereka menganggap 
aksi mahasiswa tidak dapat  mengubah 
apapun. Mahasiswa tidak punya 
 kekuatan dan aksi yang dilakukan hanya 
perbuatan sia-sia. 

Mahasiswa yang apatis ini 
 menyebabkan diskursus  pengawalan 
dekan menjadi tidak maksimal.  Tujuan 
pencerdasan KM untuk mengetahui 
gagasan para calon dekan tidak akan 
tersampaikan secara menyeluruh. 
 Pengetahuan yang minim dari  mahasiswa 
akan kompetensi dekan menyebabkan 
ketidakmampuan dalam gerakan pen-

gawalan ini. Jika dekan  terpilih merasa 
tidak ada pengawalan dari mahasiswa, 
 ketidaksesuaian visi, misi, dan gagasan 
yang telah  disampaikan dalam diskursus 
bukan menjadi persoalan. Hal ini pun 
menyebabkan adanya indikasi bahwa 
dekan terpilih akan sewenang-wenang 
dalam membuat kebijakan.

Dalam meng atasi 
masalah apatisme ma-
hasiswa, perlu diadakan 
pencerdasan kepada 
KM berupa sosialisasi 
terkait dampak dan ur-
gensi dari pengawalan 
dekan. Sosialisasi tidak 
harus dilakukan oleh 
satu pihak saja. Semua 
elemen mahasiswa 
diharapkan mampu 
 menyampaikan pema-
haman tentang penga-
walan dekan, baik dari 
media sosial maupun 
obrolan dengan teman 
sebaya. Sosialisasi yang 
maksimal akan mem-
buat mahasiswa apatis 

sadar betapa pentingnya pengawalan 
dekan. Terciptanya sinergisitas maha-
siswa akan memaksimalkan  pengawalan 
dekan sehingga tujuan bersama dapat 
tercapai.

*Mahasiswa Jurusan Akuntansi 2020

Indikator/Idham
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Kondisi pandemi akibat corona virus disease 2019 tidak menyurutkan 
 adanya  kontestasi Pemilihan Dekan (Pildek) Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis  Universitas  Brawijaya (FEB UB) periode 2021–2025. Beralaskan 

pada  Peraturan  Rektor (Pertor) No. 3 Tahun 2020 mengenai pengangkatan dan 
 pemberhentian dekan dan  direktur pascasarjana. Pada Pasal 6 ayat 1 dijelaskan 
panitia pemilihan dekan menyelenggarakan pemungutan suara untuk memilih bakal 
calon  serta pada ayat 2, pemilihan dilakukan oleh dosen tetap dan pejabat struktural 
 fakultas yang bersangkutan. Hal ini menandakan apabila mahasiswa tidak dapat 
 berpartisipasi untuk memberikan suaranya. Lantas, bagaimanakah pendapat para 
mahasiswa  mengenai jalannya Pildek yang diadakan saat ini?

• Pastinya bingung sih, kan aku dapat info dari staf BEM tanggal lima ada 
Pildek, kok tiba-tiba udah ada calon dekan aja. Kagetnya lagi di forum dibahas 
mahasiswa enggak ada sangkut pautnya di Pildek ini, tidak ada hak suara padahal 
dulu mahasiswa masih ada suaranya dari ketua lembaga. Nah, sekarang itu dihapus, 
 bener-bener enggak ada hak suara sama sekali. Padahal, kita seharusnya bisa  memilih 
calon dekan yang sesuai dan ingin memperbaiki  permasalahan-permasalahan serta 
memajukan FEB UB. Enggak ada demokrasinya sama sekali karena kita  enggak 
bisa vote, yang bisa milih cuma para jajaran dosen dan pejabat kampus saja.  
(Faishal Rayya Rabbani, Manajemen Internasional 2020)

• Pemilihan dekan ini aku rasa cukup krusial karena nantinya enggak  hanya 
memimpin dosen dan pejabat struktural, tapi impact-nya juga ke kita sebagai 
 mahasiswa. Kita sebagai mahasiwa merasakan dampaknya sangat menakutkan. 
Bisa dibilang masih banyak masalah kesejahteraan mahasiswa, sarpras (sarana dan 
 prasarana), serta  akademik di setiap jurusan. Mungkin calon-calon dekan dan  pejabat 
struktural belum tahu. Oleh karena itu, penting peran mahasiswa dalam Pildek ini. 
(Fachruddin Yusuf Ilham Musthafa, Manajemen 2019)

• Kalau dari aku secara pribadi gini ya, ini mungkin ada implikasinya dari 
perubahan Pertor Nomor 3 Tahun 2020  (tentang Pildek) yang menghilangkan hak 
suara mahasiswa. Biasanya, dari pemilihan dekan sebelumnya direspresentasikan 
oleh ketua lembaga. Sehingga, menurut aku jadi mengalami reduksi mungkin, dari 
segi substansi pemilihan pada pildek kali ini. Mengapa gitu, karena menurutku 
 mahasiswa ini salah satu konstituen dari adanya kepemimpinan dekan. Kita ketahui 
bersama dari kebijakan dekan yang dilaksanakan nanti atau akan dilakukan ketika 
terpilih pasti bakal berdampak, termasuk mahasiswa. 
(Muh. Ainul Haq Hakim Tiro Al-Makassariy, Ilmu Ekonomi 2018)

Editor: Zaid Zulkarnain 

Apa Kata FEB

Nur Izzatus Shauma
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Sosialisasi Pildek Minim, Pemahaman Mahasiswa  
FEB UB Belum Merata

Pemilihan Dekan Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas 
 Brawijaya (Pildek FEB UB) 2021 

adalah salah satu proses demokrasi 
yang ada di lingkungan kampus. Pelak-
sanaan Pildek 2021 dilakukan dengan 
prinsip demokrasi, langsung, bebas, 
rahasia, jujur, adil dan bertanggung 
jawab sesuai dengan Peraturan Rektor 
(Pertor) Nomor 3 Tahun 2020. Untuk 
mencapai prinsip tersebut, transparasi 
diperlukan  dalam penyelenggaraannya. 
 Transparansi dapat terwujud apabila 
semua yang terlibat dalam prosesnya 
mengetahui secara jelas mengenai me-
kanisme dan aturan penyelenggaraan 
Pildek.

Berdasarkan penelitian yang dilaku-
kan LPM Indikator, sebanyak 25,24% 
responden mengaku belum memaha-
mi Pildek, 
s e d a n g k a n 
74,8% telah 
mengetahui-
nya. Angka 
tersebut lebih 
rendah diban-
dingkan de-
ngan jumlah 
m a h a s i s w a 
yang menge-
tahui pelaksa-
naan Pildek. 
Sebesar 76,7% 
r e s p o n d e n 
m e n g e t a h u i 
bahwa FEB UB akan melaksanakan 
Pildek. Perbandingan tersebut mem-
perlihatkan selisih 1,9% dari persentase Annisa Hidayati

yang mengetahui kegiatan Pildek.  Hal 
ini menunjukkan lebih banyak maha-
siswa yang hanya mengetahui pelaksa-
naan Pildek tanpa memahaminya.

Walaupun persentase mahasiswa 
yang menge-
tahui Pildek 
cukup tinggi, 
namun ha-
nya sedikit 
yang menger-
ti informasi 
 umumnya. Se-
besar 54,4% 
r e s p o n d e n 
belum me-
ngetahui  siapa 
saja yang ber-
p a r t i s i p a s i 
dalam pemu-
ngutan suara 

di Pildek. Dari responden yang mengaku 
mengetahui partisipan Pildek, sejumlah 
15% menyatakan mahasiswa memiliki 
hak pilih. Padahal, mahasiswa bukan 
pemilik hak suara pada Pildek, se suai 
yang tertera dalam Pertor Nomor 3 
 Tahun 2020. Berdasarkan hasil peneli-
tian ini,  dapat disimpulkan bahwa tidak 
semua mahasiswa mengetahui informasi 
seputar Pildek. Terbukti masih ada ma-
hasiswa yang tidak mengerti tentang 
Pildek.

Penelitian

Keterangan:
Penelitian ini tidak bermaksud mengge-
neralisasikan pendapat mahasiswa FEB UB. 
Kuesioner berjumlah 103 yang disebarluas-
kan untuk mahasiswa.
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Komik

Editor: Putu Arya D. M.
Joy Alexandra 
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Torehan Prestasi Seorang Ayas

Himpunan Mahasiswa Juru-
san Manajemen (HMJM) 
 telah mengumumkan Pride of 

 Management, yaitu berita mengenai 
mahasiswa jurusan Manajemen yang 
memenangkan berbagai kompetisi. 
 Oktavia Larasati salah satunya, ia ber-
hasil meraih gelar sebagai Mahasiswa 
Berprestasi Utama Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB 
UB) 2021. Menurut 
perempuan yang 
 akrab disapa Ayas 
ini, prestasi tidak 
sekadar membuat 
seseorang  lebih 
hebat daripada 
orang lain. Na-
mun,  dengan ber-
prestasi, seseorang 
dapat mempelajari 
 banyak hal. 

Ketika  menjadi 
mahasiswa baru, 
Ayas mengikuti 
seleksi Universitas 
Brawijaya Model 
United Nation (UB 
MUN) Club dan 
saat ini ia menjabat 
sebagai Deputy Secretary General. Bah-
kan, ia pernah menjadi delegasi MUN di 
Singapura. Tidak berhenti di sana, Ayas 
juga bergabung dengan Foreign  Policy 
Community of Indonesia UB yang 
membuat dirinya tertarik dengan kebija-
kan internasional. 

Saat ini, Ayas sedang aktif mengiku-
ti volunteering di internet.id. Di sana ia 

dokumentasi

menjalin relasi dengan mentor-mentor 
yang telah bekerja, seperti di perusahaan 
startup, bank, dan industri Fast- moving 
Consumer Goods. Ayas juga sedang 
magang pada perusahaan startup yang 
dibawahi oleh Universitas Airlangga,  
yaitu Centre for Enviromental, Social, 
& Government Studies.

Di balik prestasi-prestasi yang  telah 
diraih, ia memiliki usaha tersendiri. 

Menurutnya, bentuk 
 usaha ada dua,  yaitu 
untuk diri sendiri dan 
menggapai orang lain. 
Definisi usaha un-
tuk diri sendiri adalah 
proses peningkatan 
skill, sedangkan usaha 
menggapai orang lain 
merupakan interper-
sonal skill. Persiapan 
dan ketahanan mental 
yang stabil juga pen-
ting, mengingat hasil 
berpeluang tidak sesuai 
dengan harapan.

Ayas berpesan agar 
mahasiswa FEB UB 
dapat berinovasi men-
jadi lebih baik sehingga 

sanggup berprestasi. Ia juga menyam-
paikan bahwa berprestasi tidak didapat 
secara instan. “Learning is not always 
success, tapi ngerasain pahitnya juga. 
Jadi, jangan pernah capek untuk bela-
jar,” tutupnya.

dok. pribadi
Nama : Oktavia Larasati
TTL : Madiun, 23 Oktober  
    1999
Motto : Do the best, always  
   prepare for the worst.

Sosok

Editor: Dhevita Aufa A. V.
Nur Izzatus Shauma
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Himpunan Mahasiswa Juru-
san Manajemen (HMJM) 
 telah mengumumkan Pride of 

 Management, yaitu berita mengenai 
mahasiswa jurusan Manajemen yang 
memenangkan berbagai kompetisi. 
 Oktavia Larasati salah satunya, ia ber-
hasil meraih gelar sebagai Mahasiswa 
Berprestasi Utama Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Brawijaya (FEB 
UB) 2021. Menurut 
perempuan yang 
 akrab disapa Ayas 
ini, prestasi tidak 
sekadar membuat 
seseorang  lebih 
hebat daripada 
orang lain. Na-
mun,  dengan ber-
prestasi, seseorang 
dapat mempelajari 
 banyak hal. 

Ketika  menjadi 
mahasiswa baru, 
Ayas mengikuti 
seleksi Universitas 
Brawijaya Model 
United Nation (UB 
MUN) Club dan 
saat ini ia menjabat 
sebagai Deputy Secretary General. Bah-
kan, ia pernah menjadi delegasi MUN di 
Singapura. Tidak berhenti di sana, Ayas 
juga bergabung dengan Foreign  Policy 
Community of Indonesia UB yang 
membuat dirinya tertarik dengan kebija-
kan internasional. 

Saat ini, Ayas sedang aktif mengiku-
ti volunteering di internet.id. Di sana ia 

dokumentasi

Lentera pendidikan kian meredup
Terlindas oligarki yang korup

Biaya pendidikan kian meninggi
Anak putus sekolah tak tertandingi

Dekadensi moral terjadi di mana-mana
Buntut dari pendidikan yang kian merana

Lagi dan lagi
Pucuk pimpinan kampus silih berganti
Akankah nasib mahasiswa tetap merana seperti ini?

Motif korporat menghiasi perguruan tinggi
Inikah yang diharapkan ibu pertiwi?

Pemilihan dekan fakultas sudah ada di hadapan
Pendidikan yang ekonomis menjadi sebuah harapan
Demi kemajuan negara kesatuan

Sastra

Editor: Gina Zahira 
Zaenal Arifin

Jeritan Mahasiswa Menampik Pendidikan Mahal
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Kisah dari Mereka yang Direnggut Keadilannya

Don’t judge the book by its  cover 
adalah ungkapan yang tepat 
untuk mendeskripsikan Laut  

Bercerita. Novel karangan Leila S. 
Chudori yang menceritakan aktivis ma-
hasiswa bernama Biru Laut Wibosono. 
Kisah dimulai ketika Laut ditenggelam-
kan oleh petugas yang telah menyik-
sanya selama tiga bulan. Selanjutnya, 
 pembaca dibawa mundur 
ke  tahun 1991 di mana 
Laut  mengenal  organisasi 
mahasiswa bernama 
Wirasena. Di sana, ia ber-
temu dengan  kawan-kawan 
 seperjuangannya, ada 
Kinan, Sunu, Alex,  Daniel, 
Bram, dan masih  banyak 
lagi. Perjuangan Laut 
dan kawan-kawan pun 
 dimulai. Mereka bergerak 
memberontak pada rezim 
yang berkuasa saat itu. 
 Tujuannya untuk memban-
tu rakyat demi mendapat 
keadilan. Pada akhirnya, 
semua tidak berjalan se-
suai rencana karena ada 
 mata-mata di antara mereka. Cerita pun 
semakin menarik dengan hadirnya sudut 
pandang lain dari adik Laut,  Asmara 
Jati.  Adiknya memberi pandangan se-
bagai pihak yang ditinggalkan tanpa 
kejelasan.

Novel ini tidak hanya mengisah-
kan tentang perjuangan mahasiswa, 
 namun persahabatan, penghianatan, dan 
 dibumbui sedikit drama percintaan  antar 
mahasiswa. Tak hanya itu, pembaca 

dibuat merasakan kehilangan, sedih, ne-
langsa, dan marah. Seperti saat keluarga 
Laut dan kawan-kawannya kehilangan 
anaknya, mereka dipaksa ikhlas untuk 
merelakan anaknya yang entah dibuang 
kemana.

Secara keseluruhan, novel ini memi-
liki jalan cerita yang menarik. Pembaca 
dibuat simpati dengan para korban keke-

jaman rezim saat itu. Peng-
gambaran  tokoh-tokohnya 
yang kuat juga memudah-
kan pembaca  menyelami 
novel ini.

Kekurangan pun tak 
luput hadir dalam  novel 
ini. Alur yang  cenderung 
lambat  dan banyaknya 
narasi  membuat pembaca 
harus fokus mendalami 
cerita. Pemilihan kata da-
lam  novel pun terkesan 
baku, pembaca harus ber-
pikir dua kali dalam me-
mahami makna yang ingin 
 disampaikan. Walau begi-
tu,  novel ini direkomen-
dasikan karena menga-

jarkan mahasiswa untuk berkontribusi 
membuat perubahan. Baik dimulai dari 
diri sendiri maupun lingkungan sekitar.

Judul : Laut Bercerita
Penulis : Leila S. Chudori
Penerbit : Kepustakaan  
 Populer Gramedia
Isi : 379 halaman
Terbit : Oktober 2017

Resensi

Editor: Zaid Zulkarnain  
Sevira Kinanti
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Umak Itreng

Tahukah kamu bagaimana bentuk dan rasa Ronde Kering Titoni?

Tidak afdal rasanya kalau ke Malang tanpa mencicipi makanan yang unik. Salah 
satunya Ronde Titoni, kuliner terkenal di Malang yang berdiri sejak tahun 1948. 
Ronde ialah kudapan berkuah berisi bola-bola dari tepung ketan putih dengan aroma 
jahe. Umumnya masyarakat sangat akrab dengan bentuk ronde yang berkuah, na-
mun Ronde Titoni mengemas hal ini dalam menu yang berbeda. Menu tersebut ialah 
ronde kering yang disajikan dalam bentuk bola-bola tepung ketan dengan diseli-
muti butiran kacang. Perpaduan jahe yang menjadi komposisi wajib dalam ronde 
juga tidak akan ketinggalan. Rasa gurih dan kenyal dari ronde kering Titoni akan 
menghangatkan badan dari suhu dingin Malang selayaknya sedang menikmati ronde 
berkuah. Ronde Titoni dapat ditemui di Jalan Zainul Arifin nomor 17, Sukoharjo, 
Kecamatan Klojen, Kota Malang dengan penanda banner berisi menu-menu khas 
kedai ini. Menu tersebut tentunya tidak main-main karena pendiri Ronde Titoni 
 telah belajar langsung dan mendalami resep dari Negeri Tirai Bambu. 

Tahukah kamu apa itu Tradisi Ngepras di Desa Ngadas?  

Desa Ngadas, desa yang berada di ketinggian 2.150 meter di atas permukaan 
laut, ialah desa budaya tradisional suku Tengger di Kecamatan  Poncokusumo, 
 Kabupaten Malang. Kerap kali desa ini dijuluki “Cuilan Surga yang Jatuh di 
Bumi  Arema”  karena selain pemandangan yang indah, harmoni yang hidup  dalam 
 masyarakat tanpa hiruk-pikuk menghadirkan kehidupan bak di surga. Desa  Ngadas 
 memberikan contoh bahwa perbedaan mampu menghadirkan persatuan. Angka 
persentase  penganut agama di sini memiliki selisih yang amat sedikit, yakni  agama 
Buddha 50 persen, Islam 40 persen, dan Hindu 10 persen. Namun, tradisi asal  nenek 
 moyang masih dilakukan oleh masyarakat Desa Ngadas tanpa terkecuali. Salah 
satunya, Tradisi Ngepras yang dilakukan ketika ada warga desa meninggal secara 
tidak wajar. Contohnya, tujuh orang yang diduga tewas karena menghirup karbon 
monoksida dari asap genset di Balai Desa Ngadas. Sesuai ketentuan adat, Balai 
Desa Ngadas harus dibongkar untuk menolak bala. Upacara Ngepras—yang  artinya 
 pembongkaran—dilakukan oleh seluruh warga. Dukun desa setempat membacakan 
mantra  menggunakan bahasa daerah, serta menyerahkan sesaji panggang ayam, 
pisang, dan lain-lain.

Editor: Indra Aswangga P.
Salma Arien P.



1616 LPM Indikator

ILM

Iklan Layanan Masyarakat ini dipersembahkan 
oleh LPM Indikator atas kepedulian terhadap 

 kesehatan mahasiswa
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Iklan


