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ATAU JANIN, APALAGI IMPOTENSI. KALAU SERANGAN JANTUNG MUNGKIN. TAPI ISINYA TETAP SERIUS, SUMPAH SERIUS.

Pengenalan Kehidupan Kampus  Mahasiswa 
Baru Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
 Universitas Brawijaya  (PKK-MABA 

FEB UB) kembali diadakan pada tahun 2021. 
 Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 
 pembekalan kepada  mahasiswa baru  mengenai 
kehidupan kampus, baik dari segi akademik 
maupun  non-akademik. Sama seperti  tahun 
 sebelumnya,  PKK-MABA FEB UB  tahun 
ini masih  dilaksanakan secara daring. Hal ini 
 disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang tak 
kunjung  berakhir. 

PKK-MABA FEB UB 2021 terdiri dari 
 beberapa rangkaian kegiatan. Salah satunya 
adalah Alteration  Create and Build be  Creative 
(ACBBC) 2 yang  dilaksanakan pada Minggu, 
26 September 2021. Rangkaian ini berisikan 
 penyampaian materi mengenai  NAPZA dan 
HIV/AIDS, Kekerasan Berbasis Gender  Online, 
serta Sekolah Mental. Saat  berlangsungnya sesi 
tanya jawab  mengenai NAPZA dan HIV/AIDS 
oleh UKM Tegazs,  terdapat seorang peserta yang 
 menuliskan  kata-kata tidak pantas pada  kolom 
chat Zoom.  Peserta yang  diduga  melakukan 
 tindakan ini adalah  Randy  Kurniawan , 
 mahasiswa baru Jurusan Ilmu Ekonomi 2021.

Tidak disangka hal tersebut adalah ulah  oknum 
yang menyusup dan menggunakan  format nama 
 beberapa peserta. “Ternyata ada dua akun, 
jadi  kemungkinan  besar itu  oknum,  makanya 
kita  validasi. Yang bisa membuat kita yakin 
 karena orang asli (Randy) itu sudah  oncam dari 
awal,” ujar  Hafidha Azzahra selaku  Asisten 
 Koordinator Acara PKK-MABA FEB UB 
2021. Namun,  panitia tidak mengetahui  oknum 
 bersangkutan  berasal dari pihak  internal atau 
 eksternal PKK-MABA FEB UB 2021. Hal ini 
di sampaikan oleh  Anggean Reynadi selaku 
Steering  Committee Acara PKK-MABA FEB UB 
2021, “Apakah ini pihak eksternal atau  internal 
aku juga enggak tahu karena bisa dari peserta 
atau panitia yang ternyata double  device.”

Saat akun tersebut berhasil masuk,  terdapat 
 format nama beberapa peserta  PKK-MABA FEB 
UB 2021 yang digunakan oleh oknum.  “Ternyata 
bukan cuma RK yang jadi korban. Ada  beberapa 
nama lainnya, MA, AN, dan RB yang  berasal 
dari  berbagai  Wiranaya juga  disalahgunakan 
oleh akun  tersebut,” ujar Anggean.  Hafidha juga 
 mengatakan  bahwa oknum tidak  melakukan 
 tindakan apapun saat menggunakan format nama 
korban,  selain Randy Kurniawan. 

Tidak hanya sekadar memasuki Zoom  dengan 
menggunakan format nama peserta,  oknum 
 tersebut juga mengeluarkan kata-kata tidak 
 pantas di chat Zoom dengan menggunakan nama 
Randy Kurniawan. Apabila dibebankan sebagai 
peserta, maka  termasuk pelanggaran berat. Ini 
 tertuang dalam  BAB VI Tata Tertib  PKK-MABA 
FEB UB 2021 Pasal 12 Ayat 5 Poin C. Pasal 
tersebut berisikan bahwa peserta  PKK-MABA 

FEB UB 2021 mengeluarkan kata-kata  kotor 
dan/atau kata-kata kasar dan/atau  melakukan 
pelecehan atas isu SARA, gender, dan HAM. 
 Korban atas nama Randy mengatakan,  “Tiba-tiba 
ada chat itu, aku kira salah ketik atau chat 
 everyone.  Ternyata bukan ‘from me’, tulisannya 
‘from   R1_17_ Muhammad Randy Kurniawan’ 
 persis.” Pernyataan ini didukung oleh Bryan 
 Yuwanda  selaku  Ketua Pelaksana  PKK-MABA 
FEB UB 2021  mengatakan,   “Tiba-tiba 
 peserta yang memiliki nama sama langsung 
 mengeluarkan kata kasar di kolom komentar.”

Kejadian ini disebabkan karena oknum 
 telah menggunakan format nama yang  sesuai 
 dengan Karya Cita, yaitu     NAMA   ROOM _
NO  WIRANAYA_NAMA LENGKAP_NIM. 
Ini menyebabkan panitia mengizinkan akun 
 tersebut  masuk ke room Zoom. “Karena format 
namanya udah benar. Jadi, mungkin kesalahan 
kita  belum  terlalu teliti terhadap penggunaan 
format,”  ungkap Anggean. 

Human error yang disebabkan oleh 

 keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) 
 menjadi faktor lain terjadinya masalah ini. 
“ Karena kita SDM-nya sedikit dan menurutku 
pasti di hari H kita lebih berfokus pada  jalannya 
acara.  Bukan  berarti kita gak memerhatikan SOP, 
tapi  kemungkinan kita bisa me-notice adanya 
 double akun ini  memang sangat kecil,” jelas 
Anggean. Kesalahan admit bisa terjadi  karena 
peserta yang ada di waiting room  mencapai 
 ratusan. “Tidak bisa dipungkiri bahwa human 
 error bisa terjadi,” lanjutnya.

Melihat kejadian ini, terdapat  beberapa 
dampak yang ditimbulkan. Salah satunya  yang 
terjadi kepada Randy. “Kalau kerugian, namaku 
mencerminkan orang yang tidak baik. Apalagi 
yang ngeliat anak 600 lebih,” ujar Randy.  Hal 
ini membuatnya merasa sedikit takut dan  trauma 

untuk mengikuti acara yang  menggunakan Zoom 
Meeting dengan banyak peserta.

Moreno  Muzhaffar,  peserta  PKK- MABA 
FEB UB 2021,  menyatakan dampak 
 selanjutnya  adalah rangkaian  acara tersebut 
 menjadi  tidak kondusif karena  peserta  hanya 
fokus  membicarakan kejadian  penggunaan 
 kata-kata  tidak pantas pada  kolom chat Zoom. 
 Berdasarkan  pernyataan  Moreno,  peristiwa 
 tersebut  bertentangan dengan kewajiban 
 panitia untuk menjaga nama baik  kepanitiaan 
 PKK-MABA FEB UB secara  keseluruhan  serta 
nama baik FEB UB.  Hal  tersebut tertuang dalam 
BAB IX UU  PKK-MABA FEB UB 2021 Pasal 
28-35 Ayat 2.

 Akan tetapi, dampak dari kejadian ini tidak 
hanya didapatkan oleh Randy dan panitia saja. 
Peserta lain pun merasa waswas karena takut 
namanya disalahgunakan. “Kayaknya semua 
orang pasti waswas sama hal kayak gitu,” jelas 
Moreno.

Berdasarkan dampak yang diakibatkan dari 
kejadian ini, panitia PKK-MABA FEB UB 2021 
memberikan beberapa solusi.  Menurut Anggean, 
solusinya adalah  dengan meningkatkan syarat 
yang akan  ditaati oleh  peserta  PKK-MABA 
FEB UB 2021. Peserta  harus memakai foto 
SIAM saat memasuki Zoom dan menggunakan 
 format nama yang  telah  ditentukan oleh  panitia. 
 Ketika peserta  sudah memasuki Zoom, panitia 
akan  melakukan pengawasan lebih ketat.  Pihak 
 panitia akan segera  menindaklanjuti a pabila 
 terdapat  peserta yang double  device.  Penjelasan 
 tersebut  selaras dengan Hafidha  bahwa 
 selanjutnya  panitia akan menekankan peserta 
untuk  menerapkan (SOP) di Karya Cita  apabila 
memakai Zoom.  Sedangkan, jika memakai 
 Google Meet,  panitia akan  menegakkan rules 
menggunakan email UB.  Notifikasi  'Outside 
 Universitas Brawijaya' akan muncul apabila 
ada peserta yang  tidak  menggunakannya. Jadi, 
 panitia akan lebih  mengawasi akun tersebut.

Menilik permasalahan yang terjadi,  harapan 
muncul dari pihak korban, Randy  Kurniawan. Ia 
berharap keamanan Zoom panitia  PKK-MABA 
FEB UB 2021 diperketat. Selain itu,  pengecekan 
 peserta PKK-MABA FEB UB 2021 juga  harus 
diperhatikan agar kejadian yang sama tidak 
 terulang.
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