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Angin menerjang membuat kelopak 
bunga berjatuhan. Seperti halnya 
proses dalam penggarapan bule-

tin ini. Terjangan masalah silih berganti 
membuat sumber daya manusia yang 
ada gugur dalam berdedikasi. Waktu ber-
jalan begitu cepatnya seakan memaksa 
kami untuk berlari. Namun, setiap tetes 
keringat justru menyulut api  perjuangan 
dalam mewujudkan penerbitan ini.

Rangkaian Pengenalan Kehidupan 
Kampus Mahasiswa Baru (PKK MABA) 
FEB UB 2021 masih menganut sistem 
daring seperti tahun sebelumnya. Hal 
ini mendorong kami dalam  menjalankan 
fungsi monitoring melalui penerbitan 
buletin Indimolor edisi PKK MABA 2021. 
Menyajikan laporan utama mengenai per-
masalahan penugasan di salah satu rang-
kaian acara dan beberapa rubrik lainnya 
yang tidak kalah menarik untuk dibaca.

Perjuangan Tanpa TapiKotak Redaksi

Media Sosial
@lpmIndikator
@LPMIndikator
@owc229oy LPM Indikator

dok. Indikator
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Laporan Utama

Rapor Penugasan Video, Panitia Sembunyi
 di Benteng Miskomunikasi

Pengenalan Kehidupan  Kampus 
Mahasiswa Baru Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis  Universitas 

Brawijaya (PKK MABA FEB UB) 
2021 kembali mengusung penugasan 
yang sama seperti tahun sebelum- 
nya. Alteration, nama yang dicanang-
kan untuk PKK MABA FEB UB 
2021, berkolaborasi dengan  Frisian 
Flag dalam penugasan. Namun, 
apakah penilaian yang didapat se-
padan dengan usaha yang dilakukan? 

Penggarapan video dikerja-
kan sesuai kewajiban peserta da-
lam melaksanakan dan memenuhi 
 tugas yang diberikan oleh panitia. 
 Kewajiban tersebut tertulis dalam 
UU PKK MABA FEB UB 2021 Bab 
IX  Pasal 37. Mahasiswa yang telah 
memenuhi kewajiban memperoleh 
hasil akhir dengan standar sesuai 
Tata Tertib PKK MABA FEB 2021 
Pasal 19 ayat 2(b). Standar yang di-
maksud merupakan kriteria terendah 
dari penyelesaian dan  pengumpulan 

seluruh penugasan dalam rang-
kaian PKK MABA FEB UB 2021. 

Penyelenggara PKK MABA FEB 
UB 2021 terdiri dari  Penanggung 
Jawab (PJ), Steering Committee (SC), 
Organizing Committee (OC), dan Tim 
Pemantau Independen (TPI). Alur 
koordinasi untuk pengambilan keputu-
san dan komunikasi terstruktur secara 
jelas antarpihak. Agar memperlancar 
berjalannya acara, penyelenggara ber-
komunikasi dan melakukan koordinasi 
sesuai peran  masing-masing. “Segala 
keputusan dan alur koordinasi  selalu 
berjalan antara  OC-SC, kemudian 
dikomunikasikan dengan PJ-TPI,” 
ucap  Anggean Renaldy  Hermawan 
Putra selaku SC Divisi Acara.

Salah satu penugasan  Alteration 
ialah membuat video dengan 
menampilkan produk Frisian Flag, 
namun ternyata tidak dinilai. “ Video 
itu enggak masuk penilaian, tetapi ter-
masuk penugasan Day 2,” jelas Bry-
an Yuwanda Lenggana  Putra se-

dok. istimewa
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laku Ketua Pelaksana (Kapel).  Afifa 
Dania Soleha Putri selaku Koor-
dinator Divisi Acara  menjelaskan 
keterangan wajib pada  website 
bertujuan agar peserta menger-
jakan dengan sungguh-sungguh. 

Anggean menyampaikan bahwa 
penugasan Frisian Flag hadir  karena 
sponsorship dan nilai-nilai berte-
makan kegiatan produktif selama 
pandemi. “Syarat dari Frisian Flag itu 
menampilkan produk entah di mana 
pun, tidak harus dipegang,  tetapi 
terlihat 1-5 detik di 
kamera,” tutur Bryan. 

Penugasan  video 
yang tidak dinilai 
oleh panitia terjadi 
 karena miskomunika-
si di antara satu sama 
lain. Namun, Kapel 
 menyanggah bahwa 
tidak ada miskomuni-
kasi di dalam panitia 
walaupun yang lain 
mengakui hal tersebut. Dalam UU 
PKK MABA FEB UB Bab IX  tentang 
Hak dan Kewajiban, OC wajib 
berkoordinasi dengan SC dalam pe- 
ngambilan keputusan. Pada kenyata-
annya, terjadi miskomunikasi antara 
SC dan OC terkait  Memorandum of 
Understanding (MoU) dengan  Frisian 
Flag. “Kita belum menolak atau 
menyetujui, tiba-tiba MoU sudah ada,” 
jelas SC Divisi Acara. Walaupun kese- 
pakatan MoU tidak melibatkan per-
timbangan SC, Anggean menyatakan 
pihaknya bertanggungjawab dan hal 

ini tetap menjadi keputusan bersama. 
 Aldo Haris Ananta selaku Koor-

dinator TPI mengatakan bahwa diri- 
nya tidak mengetahui alasan penu-
gasan video Frisian Flag disertakan 
dalam rangkaian Ormawa. Kesalah- 
pahaman juga timbul di antara PJ dan 
OC karena kekeliruan pemahaman. 
Kapel secara spontan berkata, “Jadi 
penugasan video Frisian Flag tidak 
termasuk penilaian, apabila peserta ti-
dak mengerjakan ya gapapa.”  Namun,  
hal itu dibantah oleh Ananda Putra 

Aryasatya selaku PJ 
dengan menyatakan 
bahwa segala bentuk 
penugasan sifatnya 
mengikat. “Dilihat 
kontradiksi antara 
PJ dan Kapelnya, 
aku enggak tahu nih 
 kenapa bisa ada miss 
seperti ini,” timpal- 
nya. Ketika dikon-
firmasikan  kepada 

Bryan, ia mengoreksi bahwa hal 
tersebut terjadi dikarenakan dirinya 
luput. “Sebenarnya penugasan yang 
aku tangkap tidak dinilai (berarti) ti-
dak dikerjakan, ternyata aku salah taf-
sir. Kalau yang benar itu wajib, teta-
pi memang tidak dinilai,”  ralatnya. 
Anggean pun mengakui terdapat 
miskomunikasi antara SC, OC, TPI, 
dan PJ pada penugasan Frisian Flag.

Penugasan Frisian Flag sudah ada 
dari tahun lalu dengan kewajiban dan 
penilaian yang sama seperti sekarang. 
Namun, Anggean menuturkan  bahwa 

Indikator/Idham
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tahun lalu tidak dilihat sebagai perma-
salahan sehingga kembali digunakan 
serta masih menjajaki tahap trial and 
error. Aldo pun menambahkan pan-
dangan penugasan tahun lalu tidak 
dipertimbangkan sehingga terjadi 
 kecolongan. “Mau bagaimana lagi, 
OC sudah MoU dan mereka sampai 
sekarang tetap mempertahankan. Per-
lu dikawal saja OC tersebut,” jelasnya.

Menurut Aldo, telah  terjadi 
 eksploitasi maba akibat penu-
gasan video Frisian Flag yang tidak 
dinilai.  “Maba adalah pihak  ketiga 
dan bisa dikatakan tidak ikutan 
MoU. Seharusnya yang melakukan 
dan deal untuk mempromosikan, 
silakan panitia saja,” tambahnya.

Maba turut mengeluhkan kerugian 
atas konsekuensi penugasan yang se-
cara tidak langsung meminta mereka 
membeli susu Frisian Flag. “Menurut 
saya, tugas video Frisian Flag ini ti-
dak hanya mengeluarkan jasa, namun 
juga uang,” ujar Titi Amelia Putri, 
salah satu Peserta  Alteration. Kelu-
han lain disampaikan Alisya Dewi 
 Kusumawardani, ketika pendam- 
ping mengharuskannya mengulang 
video yang telah dibuat. “Waktu itu 
saya kurang sehat, baru pulang vak-
sin. Lagi lemes malah harus  shooting 
dan ngedit,” ungkapnya. Alasan 
 Alisya mengulang pembuatan video 
karena tidak menyisipkan kebaikan 
susu  dengan memperlihatkan wajah. 
 Padahal, tidak ada keterangan tamba-
han untuk ketentuan penugasan pada 
website. Menurut Alisya, seharusnya 

dari awal diberi tahu ketentuan yang 
 benar agar tidak terjadi kejadian serupa. 

Menanggapi segala pro dan kontra 
dari pihak penyelenggara, dibentuklah 
forum kesepakatan antara PJ, SC, OC, 
dan TPI. Pasca rangkaian Ormawa, 
TPI menyampaikan pendapat kontra 
atas keterlibatan pihak sponsor da-
lam penugasan. Kemudian langsung 
dibantah dan diklarifikasi oleh Kapel 
bahwa tidak ada keuntungan  apapun 
yang diambil panitia. Oleh kare-
na itu, disepakati bersama bahwa 
seluruh keuntungan sponsorship 
akan  diberikan kepada orang yang 
membutuhkan. Upaya lain dilakukan 
 dengan mengadakan evaluasi internal 
antara SC dan OC. “Sudah dilaku-
kan evaluasi kecil-kecilan terkait 
alur koordinasi ini dan akhirnya kita 
terus berbenah diri,” jelas Anggean.  

Melihat permasalahan yang terja-
di, timbul harapan dari berbagai pi-
hak. Aldo berharap agar panitia  lebih 
teliti dan memperhatikan bentuk kerja 
sama yang dilakukan. Harapan lain 
muncul dari Anggean. “Alangkah 
baiknya bisa lebih meningkatkan 
intensitas komunikasi, entah ngo-
brol atau berkomunikasi apabila 
ada masalah,” harapnya. Maba pun 
turut mengutarakan harapannya. 

Titi berharap agar esensi penu-
gasan diberitahu dari awal, maba 
akan lebih senang hati dan se-
mangat membuat videonya.

Salma Arien P.
Editor: Gina Zahira 
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Salma Arien P.

 PKKMB

Editor: Riega Gita P. D. 
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Opini

Lambatnya Subsidi Kuota 
 Internet, Tujuan PKKMB 

Turut Tercederai

Oleh: Andhimas Krisna Y.

dok. pribadi

Kegiatan Pengenalan Ke-
hidupan Kampus Maha-
siswa Baru (PKKMB) 

merupakan sarana yang esensial dan 
menjadi bekal untuk memasuki  dunia 
akademik di Universitas  Brawijaya 
(UB). Dalam Undang-Undang (UU) 
PKKMB 2021 Bab 7 Pasal 11, pe-
serta dari pelaksanaan PKKMB yaitu 
mahasiswa baru (maba) yang terdaf- 
tar sebagai mahasiswa  aktif ting-
kat 1 yang dinyatakan lulus seleksi 
masuk perguruan tinggi. Hal ini di-
atur lebih lanjut dalam Bab 7  Pasal 
12 ayat 2, bahwa peserta berkewa-
jiban untuk mengikuti seluruh ke-
giatan rangkaian acara PKKMB.

Kondisi yang belum memung- 
kinkan untuk mengadakan kegiatan 
secara luring mengakibatkan pelak-
sanaan PKKMB atau dikenal  sebagai 
Raja Brawijawa (Rabraw) ber-
langsung secara daring. Oleh sebab 
itu, peran kuota atau fasilitas internet 
lainnya yang memadai diperlukan 
maba agar dapat mengikuti rang-
kaian Rabraw. Menurut Ketua  Majelis 

 Rektor Perguruan Tinggi Negeri 
 Indonesia, Jamal Wiwoho, bantuan 
kuota dari pemerintah sangat  penting 
karena saat ini mahasiswa sedang 
menjalani masa orientasi yang seba-
gian besar dilakukan secara daring.

Pentingnya bantuan kuota dalam 
menunjang berjalannya seluruh rang-
kaian acara juga tidak terlepas dari 
kesulitan maba dalam  menghadiri 
Rabraw. Salah satunya yaitu maba 
yang kesulitan secara finansial 
 dengan terdaftar dalam program 
 Kartu  Indonesia Pintar (KIP). Hal 
ini karena bantuan berupa uang yang 
diberikan kepada maba pemegang 
KIP, baru cair pada bulan  September 
untuk semester gasal. Pada tahun 
2021, jumlah maba UB yang terdaftar 
dalam program ini tercatat sebanyak 
551 mahasiswa dari jalur SNMPTN. 

Tidak hanya mahasiswa pemegang 
KIP saja, namun beberapa maba juga 
merasakan perlunya pengadaan ban-
tuan kuota selama rangkaian rabraw 
berlangsung. Berdasarkan penelitian 
yang dilakukan oleh LPM Indika-

Editor: Zaid Zulkarnain.
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tor, sebanyak 32,2% dari 270 maba 
 merasa terbebani dalam menggunakan 
Wi-Fi/data seluler pribadi. Selain itu, 
 sebanyak 91,1% dari 270 maba juga 
merasa perlu adanya subsidi kuota dan 
diikuti dengan sosialisasi yang baik.

Media-media yang dipakai juga 
terkenal cukup boros dalam peng-
gunaan kuota. Salah satunya Zoom, 
dapat menghabiskan 
sekitar 888MB-1GB 
dalam waktu satu jam 
dan belum termasuk 
kualitas gambar yang 
dipakai. Media alter-
natif lainnya,  Youtube 
Live Streaming, dapat 
menghabiskan 0,5 
MB-1 ,5MB/men i t  
dengan resolusi paling 
rendah (144p 30fps).

Hal ini terjadi 
karena pelaksanaan 
Rabraw yang berlang-
sung pada  tanggal 17-19  Agustus 
2021. Di sisi lain, pembagian kuota 
dari pemerintah, baru dimulai pada 
 tanggal 11 September 2021. Adan-
ya perbedaan tanggal menyebabkan 
maba tidak dapat mengikuti rang-
kaian Rabraw 2021 dengan kuota 
yang telah disiapkan oleh pemerintah.

Dengan tak adanya bantuan  kuota 
dari pemerintah, maba akan kesuli-
tan menghadiri rangkaian Rabraw. 
Apabila mereka tidak hadir, ke-
wajiban sebagai maba tidak dapat 
terpenuhi.  Lebih lanjut, mereka 
 tidak dapat mengenal dan melaku-

kan proses adaptasi sosial dengan 
lingkungan baru serta pengenalan 
berbagai persoalan yang berkaitan 
dengan pembelajaran di  perguruan 
tinggi. Pada akhirnya, tujuan dari 
adanya Rabraw tidak dapat tercapai.

Seperti yang diungkapkan oleh Ja-
mal Wiwoho, pemerintah seharusnya 
mempercepat proses distribusi kuo-

ta bagi mahasiswa. 
Dengan begitu, maba 
dapat menghadiri 
rangkaian PKKMB 
secara maksimal den-
gan kuota yang telah 
disediakan oleh Ke-
mendikbud. Alterna-
tif lainnya  yaitu UB 
memberikan bantuan 
kuota bagi maba yang 
membutuhkan. Hal 
tersebut telah dilaku-
kan oleh Universi-
tas Bengkulu untuk 

memfasilitasi mabanya agar dapat 
mengikuti PKKMB dengan lancar.

Harapannya, pemerintah dapat 
mempercepat subsidi kuota inter-
net kepada mahasiswa. Apabila hal 
tersebut tidak dapat tercapai, UB juga 
dapat memfasilitasi kuota  seperti 
yang dilakukan oleh Universitas 
Bengkulu. Hal ini agar tidak menim-
bulkan kesan pihak universitas han-
ya mewajibkan maba untuk mengi-
kuti PKKMB tanpa memberikan 
solusi bagi mereka yang mengalami 
 kesulitan untuk memperoleh kuota.
*Mahasiswa Jurusan Manajemen 2020 

Indikator/Andhimas
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Idham Zaidan A.

Goresan Pena Sang Pemimpi

Aku menulis ini di bawah lampu pijar 
Hanya seorang diri bersama rasa malu 

Aku ingat saat kurajut asa menjadi layar 
Mengarungi jajaran ombak kemudian belajar 

 
Aku sedang bertatapan dengan buku-buku yang menggodaku 

Jamah aku dan ukir semaumu 
Ragaku enggan tapi riuh di kepala 

Kamu pasti bisa, kemudian katanya 
 

Aku ingin pulang, rinduku kepada ibu 
Dipanku di sini tak seperti di situ 
Kunang-kunang malam tak ada 
Hanya lampu neon gedung kota 

 
Kulihat ke luar jendela berkontak mata dengan hujan 

Beri isyarat meminta permohonan 
Perintahkan airmu ke wajahku, dalam hati 

Supaya sadar untuk cari ilmu atau mati

Editor: Hafidz Karim
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Penelitian
Raja Brawijaya Dimulai, 

Subsidi Kuota Abai

Agustus menjadi bulan yang 
penuh euforia bagi maha-
siswa baru (maba).  Pasalnya, 

Agustus merupakan bulan pertama 
mereka menyandang predikat se-
bagai mahasiswa. Sebelum mema-
suki dunia perkuliahan, maba ter-
lebih dahulu akan diperkenalkan 
mengenai kehidupan kampus. Rang-
kaian pengenalan kehidupan kam-
pus tataran universitas di Universitas 
Brawijaya sendiri disebut dengan 
Rangkaian Acara Jelajah  Almamater 
 Universitas Brawijaya (Raja 
 Brawijaya). Kegiatan ini bertujuan 
memfasilitasi maba untuk mengeta-
hui hal-hal terkait kehidupan kampus. 

Menindaklanjuti Surat Edaran 
Rektor Nomor 6237/UN10/TU/2021 
Tentang Perkuliahan Tahun  Akademik 
2021/2022, Raja Brawijaya tahun 
ini tetap dilaksanakan dengan sistem 
daring. Pelaksanaan Raja Brawijaya 
secara daring ini bukan tanpa alasan. 
Lonjakan kasus Coronavirus disease 
(Covid-19) di Indonesia menyebab-
kan efek domino tak hanya di sek-
tor sosial dan ekonomi, tetapi juga 
pendidikan. Dampak dari lonjakan 
tersebut memaksa hampir seluruh 
kegiatan termasuk perkuliahan dilak-
sanakan secara daring dari rumah.

Berdasarkan penelitian yang 
dilakukan LPM Indikator tentang 
Sarana Maba dalam Mengakses Raja 
Brawijaya online 2021,  sebesar 70.7 

persen maba memanfaatkan wire-
less fidelity (Wi-Fi) pribadi untuk 
 mengakses rangkaian Raja  Brawijaya. 
 Sebagiannya lagi menggunakan data 
seluler pribadi sebesar 27 persen, 
0.4 persen kuota subsidi, dan fasili-
tas lainnya 1.9 persen.  Fasilitas lain 
yang dimaksud di sini pun  beragam. 
Ada yang memanfaatkan akses in-
ternet dari warung kopi hingga 
Wi-Fi milik kerabat dan tetangga.

Alhasil, dari fasilitas yang digu-
nakan mahasiswa dalam mengakses 
rangkaian Raja Brawijaya, sebesar 
32.3 persen terbebani, 60.2 per-sen ti-
dak terbebani, serta 7.4 persen  abstain. 
Kebanyakan dari mahasiswa menge-
luhkan pengeluaran yang meningkat 
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Keterangan:
Penelitian ini tidak bermaksud men-
generalisasikan pendapat mahasiswa 
UB. Kuesioner berjumlah 270 yang 
disebarluaskan untuk mahasiswa.

Penelitian

Zaenal Arifin

diakibatkan pembelian kuota inter-
net. Hal ini terjadi karena keterlam-
batan pendistribusian subsidi kuota 
dari pemerintah yang  molor hingga 
September 2021. Padahal pemerin-
tah berencana  mendistribusikannya 
pada Juli 2021. Akibatnya, keti-
ka mahasiswa mengikuti rangkaian 
Raja Brawijaya secara sukarela, 
mereka harus mengorbankan biaya 
yang tidak sedikit, terutama yang 
menggunakan data seluler pribadi.

Fakta lainnya, ternyata pemaha-
man mahasiswa mengenai pendis-
tribusi kuota dari pemerintah  seperti 
kapan, kuantitas, dan aplikasi yang 
dapat digunakan masih rendah. 
 Pasalnya, hanya 3.7 persen dari 
 mahasiswa yang sangat paham, 35.6 
persen paham, 47 persen sedikit 
 paham, dan sebesar 13.7 persen  tidak 
paham. Hal ini mengindikasikan 
persebaran informasi terkait pendis-
tribusian subsidi kuota masih minim.

Oleh karena persebaran informa-
si yang minim, sebanyak 91.1 per-
sen mahasiswa kompak mengatakan 
bahwa perlu adanya subsidi kuota 

bagi seluruh maba yang diikuti pula 
 dengan sosialiasi yang baik. Tentunya 
ini akan menjadi harapan bagi seluruh 
maba Universitas Brawijaya di tengah 
 jeratan pandemi yang kian mengganas.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat 
disimpulkan bahwa masih  terdapat 
banyak keluhan dari maba karena ku-
rangnya sosialisasi serta  keterlambatan 
pendistribusian subsidi  kuota dari pe-
merintah. Oleh karena itu,  mahasiswa 
serentak menyatakan  perlu adanya 
subsidi kuota yang diikuti dengan 
 sosialisasi yang baik guna menunjang 
kegiatan mereka. Pandemi Covid-19 
ini telah berhasil meruntuhkan 
perkenomian masyarakat  Indonesia, 
termasuk mahasiswa. Seharusnya ulu-
ran tangan dari pemerintah dan rek-
torat dapat menjadi angin segar bagi 
mahasiswa dalam mengarungi rang-
kaian Raja Brawijaya pada tahun ini. 

Editor: Putu Arya D. M.
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Sosok
Berkalung Emas di Tanah Rantau

Seorang lelaki duduk bersila 
sembari memberikan senyum 
sumringah ketika aku membe- 

r ikan salam pembuka. Walau tak bisa 
bertatap muka secara langsung, pem -
bicaraan dengan sosok mahasiswa 
berprestasi ini tak menjadi perso-
alan. Dia adalah Saddam, mahasiswa        
Ju    rusan Akuntansi yang aku jadikan 
panutan dalam mencari 
ilmu di kampus  tercinta 
ini. Anggapan bahwa 
mengagumi seseorang 
tak perlu ada alasan ha-
nyalah bualan untukku. 

Sekilas tentang pria 
ini, ia berasal dari Tanah 
Minang. Anak ketiga dari 
lima bersaudara yang 
dibesarkan oleh single 
parent. Sebagai bentuk 
bakti kepada orang tua, 
Saddam ingin memba-
hagiakan ibunya di hari tua dengan 
memberikan hidup yang nyaman. 
Alasan itulah yang membuat Saddam 
bertekad merantau ke Kota Malang. 

Anak rantau pasti tak asing 
 dengan istilah culture shock. Pasal-
nya, di awal perkuliahan ia menga-
ku ke sulitan berbahasa Indonesia. 
Sebab, bahasa Minang digunakan 
dalam kehidupan sehari-hari di 
 daerahnya, baik formal maupun non-
formal. Hal ini membuat  Saddam 
perlu beradaptasi dengan me latih 
kemampuan bahasa Indonesianya. 

Kendala tersebut lantas tidak 
 men ghalangi Saddam untuk menjadi 
mahasiswa berprestasi. Diawali de-
ngan mengikuti Brawijaya  Accounting 
Society, wadah bagi mahasiswa 
 akuntansi untuk menjadi  delegasi 
olimpiade studi yang ditempuh. Pem-
bekalan demi pembekalan dilalui 
Saddam sampai akhirnya menorehkan 

prestasi. Juara pertama 
Action Universitas  Islam 
Bandung 2021, juara 
kedua NAF Universitas 
Bangka Belitung 2020, 
serta lima kali juara keti-
ga dalam olimpide akun-
tansi tingkat nasional 
lainnya. Saddam pun ter-
pilih sebagai Mahasiswa 
Berprestasi  Akademik 
Akuntansi 2018 pada 
EGNA 2020. Pencapai-
an tersebut membuat 

 Saddam terkesan karena dirinya  tidak 
menyangka akan terpilih di antara 
teman-teman berprestasi lainnya.

Rencananya, Saddam ingin 
mengikuti pertukaran pelajar ke 
Thailand Chulalongkorn  University 
dan menempuh program magister 
di luar negeri. Saddam berpesan ke-
pada mahasiswa baru untuk jangan 
menyia-nyiakan apa yang sudah 
didapat. “Carilah passion dan jala-
ni kuliah dengan hati yang tulus,” 
imbuhnya dengan wajah berbinar.

Idham Zaidan A.

dok. pribadi
Nama    : Saddam Rizky M.
TTL       : Payakumbuh, 
                 31 Oktober 2000

Editor: Riega Gita P. D. 
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Apa Kata FEB

Layaknya tradisi setiap awal tahun ajaran baru, Pengenalan Ke-
hidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMABA) kembali diseleng-
garakan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas  Brawijaya 

(FEB UB).  PKKMABA 2021 yang dikenal dengan nama Alteration  diadakan 
dengan tujuan untuk membina dan memperkenalkan  peserta pada ke-
giatan akademis dan kemahasiswaan. Sama seperti tahun  sebelumnya, 
pelaksanaan PKKMABA FEB UB terpaksa dijalankan secara  daring 
karena pandemi virus corona. Oleh karena itu, bagaimana pendapat ma-
hasiswa baru (maba) tentang berjalannya kegiatan PKKMABA 2021?

• Menurut aku, kegiatan Alteration itu cukup memukau dengan pemateri 
yang luar biasa. Banyak ilmu yang bisa aku dapatkan dari kegiatan  Alteration, 
mulai dari akademik, proses perkuliahan, dan cara kita bisa berprestasi. Hal 
yang paling menarik itu penjelasan mengenai program  internasional kare-
na jujur aku mau masuk kelas internasional setelah berkuliah satu semes-
ter di FEB UB. Pemateri yang menjelaskan benar-benar menguasai bidang 
tersebut sehingga tidak bertele-tele, serta informasi yang  diberikan itu te-
pat dan lugas. Sama sedikit tambahan, menurut aku yang membuat se-
dikit atraktif itu juga hiburannya. Ada hiburan seperti konser gitu ya dan 
itu bisa buat kita istirahat setelah bosan mendengarkan beberapa pema-
teri, jadi acaranya enggak monoton. (Via Lionthiene, Manajemen 2021)

• Kegiatan PKKMABA benar-benar bermanfaat bagi saya sebagai maba 
karena  belum pernah mengenal istilah yang digunakan oleh mahasiswa. Seperti 
Kartu Rencana Studi, Satuan Kredit Semester, dan program Kampus Merdeka. 
Nah, dengan adanya PKKMABA, kita dikenalkan dan mulai paham dengan is-
tilah-istilah seperti itu. (Muhammad Fahmi Fayzul Haq, Manajemen 2021)

• Kalau dari saya, sempat ada beberapa kali masalah seperti di hari pertama. 
Saat ingin bergabung ke dalam breakout room, saya sempat keluar dan ketika 
mau reconnect lagi, lama di waiting room-nya. Untuk hari kedua, nama saya 
sempat tidak ada di absen. Hal ini karena dalam pendataan kelompok, nama 
saya sempat tidak ada. Kalau sisanya, seperti ketika penyampaian materi dan 
lain-lainnya itu sudah cukup bagus. (Muhammad Arkan, Manajemen 2021)

Andhimas Krisna Y.
Editor: Danar Nugraha 
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Resensi
Ambisi Pencarian Jati Diri

dok. istimewa

Annisa Hidayati

“Setelah lulus, mau jadi apa?” 
pertanyaan klise dari zaman 
baheula sampai sekarang 

yang selalu ditanyakan ke setiap 
 mahasiswa. Sebagian dari  mereka 
mungkin sudah punya rencana 
matang di kepala, sementara yang 
lainnya masih menatap senja sembari 
bertanya pada Yang Maha Kuasa. Hal 
serupa dialami oleh enam tokoh yang 
dikisahkan dalam film 
berjudul Mau Jadi Apa?. 
Pertanyaan klise itulah 
yang mendorong mereka 
terjun ke dunia jurnalistik 
untuk mencari jati diri.

Film ini mencerita-
kan perjalanan Soleh, 
Eko, Lukman, Marsyel, 
Fey, dan Syarif dalam 
mendirikan media kam-
pus alternatif yang penuh 
kontroversi. Perjalanan 
bermula ketika mere-
ka mengikuti berbagai 
 kegiatan dan  organisasi. 
Namun, tak satu pun dijalani  dengan 
 sunguh-sungguh. Soleh juga ber-
gabung di media kampus  Fakta 
 Jatinangor (Fakjat). Namun, ia  keluar 
karena dihina Pemimpin Redaksi 
akibat ide yang tak sejalan  dengan 
visi Fakjat. Untuk menyaingi Fakjat, 
Soleh dan  teman-temannya mendi-
rikan Karung Goni, media kampus 
alternatif yang membahas  gosip, 
musik, hingga konsultasi cinta.

Dominasi Fakjat membuat per-
jalanan Karung Goni tak semulus 
yang dibayangkan. Banyak dosen 
yang menentang keberadaan Karung 
Goni karena gosip yang diberitakan. 
 Perbedaan cara pandang anggota re-
daksi juga memperumit masalah.

Tema film Mau Jadi Apa? masih 
relevan dengan kehidupan maha-
siswa saat ini sehingga cocok untuk 

ditonton  kawula muda. 
Cerita berlatar 90-an 
dengan komedi khas dan 
penggunaan musik yang 
populer pada zamannya 
membuat film ini ri ngan 
dan menarik. Karak-
terisasi yang konsisten 
juga menjadi poin plus. 
Akan tetapi,  solusi yang 
disajikan tidak menyele-
saikan masalah  sehingga 
membuat  akhir cerita 
terkesan  terburu-buru 
dan terlalu dipaksakan. 
Tak hanya itu, masalah 

yang dialami karakter lain, seperti 
Eko dan Lukman seakan tidak pernah 
ada sebelumnya. Hal itu dilihat dari 
penyelesaian masalah yang tidak disa-
jikan dan hanya menjadi selingan pe-
manis cerita. Terlepas dari semua itu, 
film ini patut diapresiasi  mengingat 
banyak inspirasi di dalamnya,  seperti 
motivasi untuk menjadi pribadi 
yang inovatif dan berani berkarya.

Judul  : Mau Jadi Apa?
Durasi  : 1 Jam 43 Menit
Sutradara : Monty Tiwa dan   

    Soleh Solihun

Editor: Gina Zahira 
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Opini

Unggah Foto Jadi Tuntutan, 
Hak Privasi Dipertanyakan

Oleh: Zaenal Arifin*

dok. pribadi

Menurut Alan F. Westin 
(1967), privasi sebagai 
klaim individu, kelompok, 

atau lembaga untuk menentukan ka-
pan, bagaimana, sejauh mana infor-
masi tentang mereka dikomunikasikan 
dengan orang lain. Secara implisit, 
perlindungan atas hak privasi tertuang 
dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Pasal 28G ayat 1. 
Dijelaskan bahwa setiap orang berhak 
atas perlindungan diri pribadi, serta 
pelindungan dari ancaman ketaku-
tan untuk berbuat atau tidak berbuat 
sesuatu yang merupakan hak asasi.

Kewajiban mengunggah foto di 
 Instagram sebagai penugasan pada 
rangkaian Pengenalan Kehidupan 
Kampus Mahasiswa Baru  Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Brawiaya (PKK MABA FEB UB) 
menimbulkan pertanyaan. Priva-
si menjadi cara seseorang untuk 
membatasi akses orang lain kepa-
da diri mereka. Namun, penugasan 
 mengunggah foto di Instagram mewa-
jibkan mahasiswa baru untuk membu-

ka kunci (unprivate) akun Instagram 
mereka. Mungkinkah ini merupa-
kan pelanggaran atas hak privasi?

Apabila mengacu pada Pasal 26 
ayat 1 Undang-Undang (UU) Infor-
masi dan Transaksi Elektronik, di-
jelaskan bahwa penggunaan setiap 
informasi media elektronik harus atas 
persetujuan orang yang bersangkutan. 
Hal ini berarti kewajiban mengung-
gah foto sebagai penugasan harusnya 
berdasarkan preferensi tiap maha-
siswa, bukan malah menjadi tuntutan . 

Penugasan mengunggah foto di 
akun Instagram juga ditegaskan da-
lam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang 
PKK MABA FEB UB Pasal 37 ayat 
2 huruf c. Pasal tersebut menjelas-
kan terkait kewajiban mahasiswa, 
yaitu melaksanakan dan memenuhi 
tugas yang diberikan Organizing 
Comittee. Sanksi tingkat sedang pun 
mengintai bagi siapa saja yang tidak 
melaksanakan penugasan tersebut.

Dampak yang bisa terjadi dari ter-
bukanya akses akun Instagram maha-
siswa baru salah satunya adalah  sexual 

Editor: Dhevita Aufa A. V.
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*Mahasiswa Jurusan Akuntansi 2020

Indikator/Zaenal

harassement. Segala tindakan baik 
verbal atau fisik yang mengacu pada 
makna seksual, dilakukan baik secara 
eksplisit maupun implisit merupakan 
bentuk dari sexual harassement. Penu-
gasan mengunggah foto berpotensi 
menyebabkan sexual  harassement 
karena tidak diperbolehkan  mengunci 
(private) akun Instagram dan wajib 
menandai @Alterationfebub pada 
tiap postingan. Hal ini  pun dapat 
m e m u d a h k a n 
orang lain untuk 
mengakses akun 
dan foto priba-
di mahasiswa. 
Berdasarkan pe-
nelitian tentang 
cyber  sexual 
h a r a s s e m e n t 
oleh Ahmad E 
Arafa,  Rasha, 
Nahed, &  Safaa, 
dampak yang 
dapat ditim-
bulkan yaitu 
meninggalkan 
banyak gangguan psikologis. Gang-
guan tersebut mulai dari tekanan 
emosional, kesedihan, kesepian, 
marah, hingga gejala depresi dan 
menghalangi aktivitas sehari-hari.

Selain sexual harassement, dampak 
lain yang ditimbulkan dari kewajiban 
membuka (unprivate) akun Instagram 
mahasiswa  adalah  penyalahgunaan. 
Tindakan ini dapat berupa perbuatan 
secara  sendiri-sendiri ataupun bersa-
ma yang bertujuan mengambil keun-

tungan pribadi dengan merugikan 
 pihak lain. Sebuah kasus yang sempat 
viral di jagat maya yaitu foto seseorang 
berinisal D digunakan untuk menipu 
orang lain. Ia mengetahuinya setelah 
seorang lelaki tiba-tiba menghubu- 
nginya melalui Instagram. Nahas- 
nya, sosok lelaki yang menggunakan 
 fotonya tersebut hampir dinikahi oleh 
lelaki lainnya. Tak  hanya itu, fotonya 
juga digunakan pelaku  untuk mem-

buat akun media 
 sosial lainnya.

Kewaj iban 
m e n g u n g g a h 
foto di akun 
 I n s t a g r a m 
 sebagai penu-
gasan membu-
ka akses bagi 
 banyak orang 
untuk melihat 
isi akun pemi- 
liknya. Sela- 
yaknya, penu-
gasan semacam 
ini digantikan 

dalam bentuk karya seperti membuat 
infografis, poster, dan  sebagainya. 
Twibbon seharusnya dijadikan 
 sebagai fasilitas bagi mahasiswa baru 
 merayakan euforia dan meluapkan 
rasa bangga, bukan sebagai kewajiban. 

Opini
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Karikatur

Salma Arien P.
Editor: Indra Aswangga
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Sastra

Zaenal Arifin

Pandemi Memupus Asa Pertiwi

Amanah pewaris peradaban 

Memaksa mahasiwa harus turun kejalan 

Menegakkan kebenaran 

Menuntut keadilan  

Tapi itu semua hanya delusi 

Kita masih dalam jeratan pandemi 

Memaksa kita harus di rumah sendiri 

Mengubur kebenaran yang harus diadili  

Oligarki kian mengganas 

Mengambil kesempatan dalam kesengsaraan 

Korupsi kian gencar 

Masyarakat semakin lapar  

Kita dituntut di rumah saja 

Kita tak bisa berbuat apa-apa 

Membuat oligarki kian berkuasa 

Menciptakan rakyat yang kian sengsara 

Harapan terus mengalir 

Semoga pandemi dapat berakhir 

Agar mahasiswa dapat kembali 

Merawat ibu pertiwi

Editor: Danar Nugraha
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Buah Manis  dari Pupuk Keringat

Sinar mentari menembus  celah 
rumah dan menerangi dua 
 manusia yang sedang asyik 

berbincang melalui Zoom Meeting. 
Tepat di sudut ruang tamu, ku  dengar 
 kisah mengenai makna kerja keras 
dari wanita di depan layar. Ialah 
 Poppy Aristanti,  mahasiswa angkatan 
2019 Fakultas Peternakan  Universitas 
Brawijaya (UB). Atas jerih  payahnya, 
 Poppy berhasil meraih 
 beasiswa Indonesian 
 International Student 
 Mobility Awards (IISMA).

Beasiswa ini diberikan 
Kemenristekdikbud kepa-
da mahasiswa S1 dengan 
jumlah terbatas dan be-
berapa syarat, termasuk 
esai. Wanita di depanku 
ini tidak ahli dalam bidang 
tulis-menulis. Membu-
tuhkan waktu selama dua 
hari dan konsentrasi penuh 
agar ide cemerlang tam-
pak dalam pikirannya. 

Sementara itu, UB belum 
memiliki banyak persiapan terkait 
 beasiswa IISMA karena baru me-
masuki  angkatan pertama. Poppy 
yang berniat untuk mengikuti bea-
siswa ini pun bersiasat untuk belajar 
 mandiri melalui Youtube dan rajin 
 berdiskusi. Selain itu, nilai akademik 
yang memuaskan mendukung kese-
riusan Poppy mengikuti IISMA.

Tibalah di hari yang sangat 

 dinanti ribuan orang. Tak  disangka, 
nama Poppy Aristanti tertulis  dalam 
daftar peraih beasiswa. Teman 
 seangkatannya ramai memberi ucapan 
selamat. Ku dengar intonasi Poppy 
berubah dan tidak sejalan dengan alur 
membahagiakan ini. Tertulis Prince 
of Songkla University Thailand pada 
pengumuman, padahal ia memilih 
Tohoku University Japan. Rupanya 

Tohoku University hanya 
menerima tiga mahasiswa 
dan beberapa yang lolos di-
alihkan ke universitas lain.            

Kebimbangan lain 
pun menghampiri karena 
jurusan di kampus yang 
menerimanya bertolak be-
lakang dengan studi yang 
ditempuh.  Tentunya tidak 
mudah untuk  mengambil 
keputusan besar ini. Na-
mun, ia teringat momen 
exchange ke Korea saat 
Sekolah Menengah Per-
tama, momen yang ber- 

sejarah baginya. “Jadi aku melihat 
IISMA itu kayak dikasih kesempa-
tan lagi sama Allah, kenapa enggak 
diambil,” ujar Poppy penuh makna. 
Seluruh kerja kerasnya seakan ber-
kata jangan pernah takut  mencoba, 
kamu enggak akan tahu yang ada 
di balik pintu, coba aja semuanya!

dok. pribadi

Salma Arien P.

Sosok

Nama    : Poppy Aristanti
TTL       : Surabaya, 
                 2 Agustus 2001
Motto    : From Zero to Hero

Editor: Adinda Nabila P. A.
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Komik

Andhimas Krisna Y. 
Editor: Danar Nugraha 
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Mendatar:
1. Pada rangkaian apa tugas Frisian Flag diberikan pada pelaksanaan 
PKKMABA 2021? 
2. Divisi apa dalam kepanitiaan yang bertanggung jawab dalam 
 membuat konsep penugasan? 
3. Bagaimana metode pelaksanaan PKK MABA FEB UB 2021 
 berlangsung?
5. Pada bulan apa PKK MABA FEB UB 2021 dimulai?
9. Apa nama buletin yang diterbitkan oleh LPM Indikator?
10. Dari jurusan mana mahasiswa bernama Saddam Rizky Maulana?
 
Menurun: 
4. Apa nama rangkaian PKK MABA FEB UB 2021? 
6. Dalam bentuk apa penugasan Frisian Flag dikumpulkan? 
7. Di negara mana Poppy Aristanti ditempatkan dalam IISMA?  
8. Apa nama majalah kampus yang didirikan oleh Soleh dan 
teman-temannya?

Teka-Teki Silang

Jawaban bisa di-upload pada instastory akun pribadi dengan  menandai 
@lpmindikator. Tiga orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah berupa saldo OVO.
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