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Pemilihan Wakil Mahasiswa 
Keluarga Mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis  Universitas 

Brawijaya (Pemilwa KM FEB UB) 
 kembali diselenggarakan. Sebagai  wujud 
partisipasi, LPM Indikator menerbitkan 
Indimolor Edisi Pemilwa 2021.  Laporan 
utama menyajikan polemik antara 
 peserta Pemilwa dan panitia pelaksana 
terkait proses pendaftaran. Tak hanya itu, 
transparansi yang menjadi tanda  tanya 
dalam Pemilwa Jurusan Manajemen 
menjadi fokus dari laporan khusus. Ke-
hadiran rubrik lainnya pun turut mewar-
nai Indimolor Edisi Pemilwa tahun ini.

Tekanan datang dari berbagai  penjuru, 
memaksa kami mengeluarkan  segenap 
kemampuan untuk bertahan sampai 
detik terakhir. Ucapan  terima kasih 
kami berikan kepada semua orang 
yang telah berdedikasi selama  proses 
penggarapan. Semoga produk ini 
 dapat bermanfaat dan menghibur para 
pembacanya di tengah hiruk  pikuk 
Pemilwa 2021. Selamat membaca!
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LPM Indikator
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Antrean tak Berlandasan, 
Bakal Calon Dikorbankan

Pemilihan Wakil  Mahasiswa 
Keluarga Mahasiswa 
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas  Brawijaya  (Pemilwa 
KM FEB UB)  merupakan  acara 
tahunan yang  diselenggarakan 
 sebagai  sarana pelaksanaan 
kedaulatan  mahasiswa  berdasarkan 
AD/ART KM FEB UB.  Tujuan 
Pemilwa  untuk  memilih  pasangan 
Ketua dan  Wakil  Ketua Badan 
 Eksekutif  Mahasiswa (BEM) 
dan tujuh  Anggota  Dewan 
 Perwakilan Mahasiswa (DPM). 
Dalam  menyukseskan  Pemilwa, 
 penyelenggara terdiri dari 
 Penanggung Jawab (PJ),  Panitia 
Pelaksana (Panpel), dan  Panitia 
Pengawas (Panwas) yang  diatur 
dalam UU Pemilwa Pasal 1 
ayat 10. Di dalam UU, tahapan 

 dimulai dari Penetapan PJ  hingga 
perhitungan suara Pemilwa. 

Tugas Panpel pada tahap 
 pendaftaran dan verifikasi peserta 
tertera dalam UU Pemilwa Pasal 
10 poin f. Tertulis Panpel  bertugas 
melakukan verifikasi calon  peserta. 
Dalam tahapan tersebut,  terdapat 
rangkaian pengambilan dan 
pengembalian formulir  pendaftaran 
yang wajib dilakukan peserta. 
 Jadwal rangkaian dimulai pukul 
09.30-11.30 WIB dan 13.00-17.00 
WIB melalui video conference. 
Mekanisme alur pengembalian 
formulir yang dibuat oleh Panpel 
dimulai dengan pendaftar mengisi 
e-form pengembalian. Panpel akan 
menghubungi pendaftar yang sudah 
mengisi e-form untuk menentukan 
waktu masuk video conference. 

do
k.
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Rangkaian pengembalian formulir harus dilewati oleh calon peserta. Dalam  rangkaian 
tersebut, semua calon peserta layak memperoleh fasilitas sesuai  jadwal. Namun, 
 terdapat salah satu peserta yang tidak dapat menyelesaikan  pengembalian formulir 

pendaftaran. Padahal dia sudah memulai mekanisme sebelum jam  penutupan.
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Setelah itu, pendaftar mengisi pre-
sensi sekaligus mengirim berkas 
dan persyaratan lalu Panpel men-
data seluruh kelengkapan. Terakhir 
dilakukan dokumentasi dan pen-
daftar keluar dari video conference.

Namun, dalam pelaksanaanya 
masih ada pendaftar yang tidak 
 dapat menyelesaikan pengembalian 
formulir. Hal ini karena Panpel 
kurang memfasilitasi para calon. 
Kronologis awal  disampaikan oleh 
Fikri Alamsyah, Bakal Calon 
DPM Jurusan Ilmu Ekonomi, 
bahwa dia sudah mengumpulkan 
e-form pukul 16.35 WIB. Panpel 
sudah menghubunginya, namun 
belum menemukan  kesepakatan 
waktu karena pendaftar lain yang 
masih belum menyelesaikan 
 proses pengembalian formulir. 
 Akibatnya, terjadi antrean pengem-
balian  formulir. “Aku nunggu dan 
 mengira walaupun lewat dari jam 
lima itu bakal tetap dilanjutkan 
 karena sudah dimulai dari  setengah 
lima,” ucap Fikri. Pukul 17.00 
WIB, Panpel meminta maaf karena 
waktu telah habis dan mekanisme 
pengembalian tidak dapat disele-
saikan. Keputusan pun diserahkan 
di Musyawarah Umum  Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
(MUMFEB). Muhammad Akmal 
Firdaus, Ketua Panpel  Pemilwa 
KM FEB UB pun menyampaikan 

hal yang sama bahwa Fikri sudah 
mengisi e-form pengembalian. 
Kemudian, Fikri dihubungi Panpel 
untuk menentukan kapan masuk ke 
dalam video conference. “Pada saat 
penentuan waktu tidak  ditemukan 
kesepakatan karena masih ada 
calon peserta lain yang  berlanjut 
hingga pukul 17.00  (penutupan),” 
ujar Akmal. Selain itu, Irfa 
AlimmatusShofia, Ketua Panwas 
Pemilwa KM FEB UB, menjelas-
kan bahwa Panpel kurang mem-
fasilitasi sehingga terjadi antrean.

Fenomena pendaftar yang tidak 
dapat menyelesaikan pengem-
balian formulir disebabkan kurang 
mendetailnya mekanisme. Aldo 
Haris Ananta, PJ Pemilwa KM 
FEB UB, menegaskan bahwa 
 panitia tidak menghapus hak 
pendaftar dalam pengembalian. 
 “Tetapi keterbatasan sumber daya 
dan mekanisme yang ada tidak 
disampaikan kayak sistem antrean 
dan sebagainya,” imbuhnya. 
 Panwas pun melihat mekanisme 
yang tersedia kurang mewadahi dan 
memfasilitasi calon. Selain meka-
nisme yang kurang detail, Panpel 
kekurangan SDM karena sedang 
dalam masa UAS. Akmal juga me-
ngakui bahwa Zoom yang  tersedia 
hanya satu sehingga tidak dapat 
melayani dua pendaftar sekaligus.

Akibatnya dapat terlihat secara 
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Ignatius Loyola G. L. A.

Editor: Idham Zaidan A.

langsung pada Berita Acara Pen-
daftaran poin 10. Tertulis bahwa 
Fikri Alamsyah telah memulai me-
kanisme pengembalian berkas pada 
17 Desember 2021 pukul 16.35 
WIB, tetapi belum menyelesaikan 
alur pengembalian poin 2. “Kalau 
dampak, ada salah 
satu bakal calon 
yang mekanisme 
 pengembalian nya 
belum  selesai,” ucap 
 Akmal.  Dengan 
tidak  selesainya 
 m e k a n i s m e 
p e n g e m b a l i a n 
formulir pendaf-
taran,  rupanya 
 m e m u n c u l k a n 
konflik. Akmal tidak menyang-
kal  adanya perselisihan  pendapat 
 antara bakal calon dan Panpel. 
Fikri pun mengatakan, “Ku kira 
dia paham ternyata sebaliknya dan 
masih kukuh untuk mekanismenya 
mereka nggak salah, tetapi aku juga 
tetap teguh sama pendirianku.”

Upaya telah dilakukan  untuk 
menyelesaikan  permasalahan 
 tersebut. Melalui  Ketetapan 
  MUMFEB No.30/TAP/ MUMFEB-
UB/KMFEB/11/2021, diberikan 
per panjangan waktu untuk per-
syaratan administratif hingga 
20 Desember 2021 pukul 23.59 
WIB. Aldo mengatakan solusi t er-

baik adalah memperpanjang masa 
pengembalian pendaftaran for-
mulir. Panpel pun memperbaiki 
alur mekanisme yang ada. “Ke-
marin waktu perpanjangan alurnya 
ada beberapa poin tambahan terkait 
antrean. Seperti ketika ada peserta 

di dalam Zoom, dia 
harus menunggu,” 
ucap Akmal. Solu-
si pun ditawarkan 
Fikri dan Irfa de-
ngan memperba-
nyak media untuk 
memfasilitasi pro-
ses pengembalian 
formulir. “Kalau 
mau lebih efisien, 
itu disediakan 

media yang banyak,” ujar Fikri. 
Harapan pun timbul dari  berbagai 

pihak. “Ke depannya, masalah 
mekanisme bisa lebih detail lagi 
agar tidak terjadi misinterpretasi 
dari peserta yang ingin melakukan 
pengambilan maupun pengem-
balian formulir,” ucap Aldo. 
 Selain itu, Fikri juga berharap agar 
fenomena ini tidak terjadi lagi.

Indikator/Figi
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Karikatur

Liestya Dwi M.

Editor: Zaenal Arifin
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Apa Kata FEB

Penghujung tahun 2021 ditutup dengan meriahnya pesta 
demokrasi Pemilihan Wakil Mahasiswa Keluarga Mahasiswa 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya  (Pemilwa 

KM FEB UB). Pemilwa bertujuan untuk memilih Ketua dan  Wakil 
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), tujuh anggota  Dewan 
 Perwakilan Mahasiswa (DPM), serta Ketua Himpunan  Jurusan. 
KM FEB UB menjadi salah satu unsur penting yang  mendorong 
 terlaksananya kegiatan ini. Di bawah, kami rangkum beberapa 
 pendapat KM FEB UB terkait kritik dan saran jalannya Pemilwa 2 021.
Sebagai mahasiswa baru (maba), bagaimana pendapat Anda terkait 
Pemilwa 2021?
• Sebagai maba yang awam perpolitikan kampus, aku  ngerasa 

 sosialisasi Pemilwa ini minim. Saranku sih lebih gencar lagi 
 sosialisasi dan publikasinya, serta bikin KM FEB aware atau  punya 
atensi lebih ke Pemilwa. (Destia Putri C., Ilmu Ekonomi 2021)

Sebagai mahasiswa yang sudah pernah mengikuti Pemilwa, bagaima-
na pendapat Anda terkait Pemilwa 2021?
• Sosialisasi Pemilwa ke masyarakat FEB secara garis besar masih 

kurang, karena kalau dilihat masih banyak KM FEB UB yang tidak 
terlalu aware sama Pemilwa. Jadi saranku, kalau bisa sosialisasinya 
lebih dimaksimalkan lagi. (Athar Gherin P., Ilmu Ekonomi 2020)

• KM FEB UB dituntut mandiri untuk mencari informasi  mengenai 
Pemilwa sehingga tidak semua mengetahuinya, terkhusus maba. 
 Selain itu, mengenai pencalonan, terkhusus dari jurusan  Manajemen, 
saya baru mengetahui calon anggota DPM yang akan maju h-1 
 pengumpulan persyaratan. Diharapkan ke depannya  disosialisasikan 
secara menyeluruh, baik itu masuk ke dalam kelas, grup  angkatan, 
dan sebagainya. (Fathur Muffidal A. M. P., Manajemen 2019)

• Menyangkut ke timeline, karena ada kemunduran, akhirnya berpengaruh 
ke periode kepengurusan (lembaga) tahun ini. Kalau dari saranku untuk 
timeline dipersiapkan dengan baik. Juga setiap lembaga bisa  menyiapkan 
kaderisasi dengan baik supaya ke depannya lebih banyak calon dan 
ide yang bisa dibandingkan. (Arden Ashido G. P., Akuntansi 2018) 

Rasylia Minatasya A.

Editor: Khairunnisa 



Indimolor Edisi Pemilwa 2021

0
8

Versus

Taktik Kemenangan Billy
Indi: “Apa keunggulan diri 

Anda apabila terpilih menjadi
Ketua BEM FEB UB?”

Billy: “Ada suatu  keunggulan 
yang bertaut dengan  pekerjaan 
saya sebagai ketua DPM,  yaitu 
menjaring aspirasi. Kita  berdua 
(calon ketua dan wakil  ketua) 
memiliki kesamaan, yaitu 
 sering menjaring aspirasi KM.”

Indi: “Apa yang Anda 
 rencanakan untuk BEM FEB 
UB dan KM FEB UB apabila 
 semester depan offline?”

Billy: “Rencana saya 
 mengombinasikan buku  pedoman 
prosedur BEM yang  mengatur 
secara teknis. BEM sebagai 
 representasi dari mahasiswa  harus 
mengakomodir  permasalahan 
 secara online maupun offline. 
 Harus ada kombinasi antara  luring 
dan daring. Terkait  propaganda 
dan publikasi harus masif biar 
teman-teman gak kebingungan.”

Indi: “Bagaimana tanggapan 
Anda mengenai  transparansi 
keuangan dekanat terhadap 
lembaga KM FEB UB dan apa 
solusinya?”

Billy: “Transparansi keuangan 
dekanat menjadi permasalahan hari 
ini karena gak ada yang  dipublikasi. 

Solusinya kita (BEM, DPM, HMJ, 
LO, LSO) harus  menanyakan  terus 
terkait berapa uang pagu yang 
kita dapat. Kalau lebih  banyak 
 lembaga yang menanyakan, ada 
potensi jajaran dekanat mem-
beritahukan berapa jumlah uang.”

Indi: “Menurut Anda isu 
 menarik apa yang saat ini 
sedang terjadi di FEB UB dan
apa solusinya?”

Billy: “Saat ini yang lagi hangat 
di kampus terkait  kekerasan 
 seksual. BEM harus lebih  sering 
mempublikasikan hotline, ter-
khusus dari psikolog, psikiater, 
dan lain sebagainya. Menurut saya, 
BEM kurang mampu menangani 
 kekerasan seksual secara langsung, 
jadi ke depannya harus dengan 
orang yang memang profesional.” 

do
k.
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Versus

Taktik Kemenangan Fahmi

Dhela Gulfianti M.

Editor: Joy Alexandra

Indi: “Apa keunggulan diri 
Anda apabila terpilih menjadi
Ketua BEM FEB UB?”

Fahmi: “Terkait kelebihan bisa 
dilihat dari program kerja, inovasi, 
dan arahan kerja terbaru kita (calon 
ketua dan wakil ketua).  Berpikir 
secara konseptual, memberikan 
ide yang konstruktif dan   inovatif, 
menjadi salah satu kelebihan.”  

Indi: “Apa yang Anda 
 rencanakan untuk BEM FEB 
UB dan KM FEB UB apabila 
 semester depan offline?”

Fahmi: “Offline maupun  online 
kita sudah mempersiapkan 
metode yang menjadi pedoman. 
Ada  inovasi turunan yang  belum 
 terealisasi di tahun ini  mengenai 
pedoman daring ke luring ( Pedal). 
Pedoman dalam menyusun dan 

melaksanakan program  kerja 
atau segala kegiatan di BEM 
 ketika kondisinya sudah offline.” 

Indi: “Bagaimana tanggapan 
Anda mengenai  transparansi 
keuangan dekanat terhadap 
lembaga KM FEB UB dan apa 
solusinya?”

Fahmi: “Perihal  transparansi 
kita menilai baik-baik saja, 
 mungkin masalah Dana  Penunjang 
 Pendidikan (DPP) pada aspek 
 pencairannya. Solusinya bisa 
dilakukan perencanaan  anggaran. 
Ada program kerja yang kita 
 talangi dulu, asalkan ada bukti 
transaksi. Itu langkah mitigasi agar 
program kerja dapat dilaksanakan 
walaupun anggaran belum ada.”

Indi: “Menurut Anda isu 
 menarik apa yang saat ini 
sedang terjadi di FEB UB dan
apa solusinya?”

Fahmi: “Perihal kekerasan 
 seksual, sebenarnya ada  program 
kerja yang dijalankan tahun ini 
yaitu people silence. Kita  ingin 
memaksimalkan pelayanan de-
ngan adanya wadah konseling 
serta membuka form aduan 
melalui optimalisasi website.”

do
k.
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Penelitian

Sosialisasi Kurang Optimal, Mahasiswa 
Minim Antusias

Pemilihan Wakil  Mahasiswa 
Keluarga Mahasiswa 
 Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya 
(Pemilwa KM FEB UB) adalah 
sarana pelaksanaan kedaulatan 
 mahasiswa. Dalam kegiatan terse-
but, mahasiswa memiliki hak untuk 
memilih Ketua dan Wakil  Ketua 
BEM FEB UB, Anggota DPM 
Jurusan, serta DPM Independen.

Agenda ini merupakan hal 
 perdana bagi mahasiswa baru 

( m a b a ) 
FEB UB 
2021. An-
tus iasme 
maba pada 
Pemi lwa 
ini  sangat 
p e n t i n g 
u n t u k 
m e l a n -
c a r k a n 

kegiatan. Berdasarkan hasil pene-
litian, sejumlah 82,6% mahasiswa 
merasa bahwa antusiasme penting 
dalam mengikuti Pemilwa. Namun, 
sebanyak 16,5% maba masih ragu-
ragu dan sisanya memilih “tidak”. 

Antusiasme maba dapat 
 dilihat dari sejauh mana mereka 
 mengetahui tujuan, fungsi, dan 

rangkaian Pemilwa. Dari 109 res-
ponden, sebanyak 47,7% men-
jawab “mungkin”. Hal tersebut 

m e n u n -
j u k k a n 
b a h w a 
m a b a 
r a g u -
ragu ter-
h a d a p 
informasi 
m e n g e -
n a i 

 tujuan, fungsi, dan rangkaian 
 Pemilwa FEB UB yang mereka 
 peroleh. Lalu sebanyak 37,6% 
memilih “ya”, artinya mereka me-
ngetahui informasi tersebut  dengan 
baik. Sisanya sejumlah 14,7% 
memilih “tidak”, dalam hal ini da-
pat dikatakan beberapa mahasiswa 
tidak mengerti mengenai tujuan, 
fungsi, dan rangkaian Pemilwa. 

Ketidaktahuan tersebut dapat 
disebabkan 
b e b e r a p a 
faktor,  salah 
s a t u n y a 
 ialah kurang 
t e r s a m -
paikannya 
i n f o r m a s i 
m e n g e n a i 
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Penelitian

Vernanda Alzena 

Editor: Annisa Hidayati

Pemilwa FEB UB dengan baik 
dan lengkap. Ini terbukti dengan 
adanya mahasiswa  yang memi-
lih “mungkin” sebanyak 31,2% 
serta “tidak” sebesar 19,3%.   

Penelitian lainnya juga mengata-
kan bahwa panitia kurang  optimal 
d a l a m 
m e l a k u -
kan so-
sialisasi .
Dari hasil 
penelitian, 
sejumlah 
4 6 , 8 % 
m a h a -
s i s w a 
m e n g a -
takan apabila sosialisasi sudah 
 optimal. Di sisi lain, sebanyak 
44% memilih “mungkin” dan 9,2% 
 menjawab “tidak” optimal dalam 
melakukan sosialisasi. Hasil ini  
tentu kontradiktif dengan respon 
maba yang menyatakan bahwa 
informasi Pemilwa tersampaikan 
 dengan baik dan lengkap. Maba 
yang merasa informasi Pemilwa 
tidak disampaikan secara baik dan 
lengkap sebesar 10,1% lebih banyak 
dibandingkan dengan yang menya-
takan tidak optimal. Hal ini berarti 
sosialisasi oleh panitia sudah ber-
langsung dengan optimal. Namun, 
untuk informasi yang disampaikan 
belum cukup baik dan lengkap. 

Berdasarkan penelitian ini, 
 kesimpulan yang dapat diambil 
adalah maba FEB UB 2021 sepakat 
bahwa antusiasme dalam Pemilwa 
itu penting. Akan tetapi,  antusiasme 
yang ditunjukkan oleh maba dinilai 
masih kurang. Ini dapat dilihat 
dari masih banyaknya maba yang 
 belum mengetahui fungsi, tujuan, 
dan rangkaian Pemilwa secara 
keseluruhan. Hal tersebut  terjadi 
sebagai akibat dari kurang ter-
sampaikannya informasi mengenai 
Pemilwa secara baik dan lengkap.

Pelaksanaan Pemilwa FEB UB 
akan berjalan dengan baik jika 
maba sadar akan hak  mereka 
 dalam memberikan suara. Di  balik 
itu, maba juga membutuhkan 
 dorongan dalam bentuk sosialisasi 
dari pihak panitia. Dengan  begitu, 
mereka akan merasa antusias 
 untuk mengikuti agenda Pemilwa.

Keterangan:
Penelitian ini tidak bermaksud 
 menggeneralisasikan pendapat maha-
siswa FEB UB. Kuesioner  berjumlah 
109 yang disebarluaskan untuk 
 mahasiswa baru.
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Opini

Minim Partisipasi, Esensi 
Pemilwa Dipertanyakan 

Pemilihan Wakil  Mahasiswa 
Keluarga Mahasiswa 
 Fakultas Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Brawijaya 
 (Pemilwa KM FEB UB) adalah 
 sarana  pelaksanaan kedaulatan 
 mahasiswa. Tingginya  partisipasi 
dalam Pemilwa merefleksikan 
kepedulian KM terhadap FEB. 
 Sebagaimana yang ditekankan oleh 
Miriam Budiarjo, Pakar Politik, 
partisipasi rakyat dalam pemilihan 
umum menunjukkan kepedulian 
mereka terhadap  keberlangsungan 
negaranya. Selain itu,  partisipasi 
dalam pemilihan juga dapat 
 menunjukkan kualitas dan  kinerja 
dari pemerintahan. Russell J. 
 Dalton, Ilmuan Politik,  berpendapat 
bahwa semakin baiknya kinerja 
suatu pemerintahan adalah ketika 
partisipasi politik rakyat tinggi. 

Minimnya partisipasi  mahasiswa 
nampak dalam rangkaian 
 Musyawarah Umum Mahasiswa 

Jurusan (MUMJ). MUMJ  adalah 
forum tertinggi pada  kehidupan 
 kemahasiswaan dalam  jurusan yang 
ada di FEB. Fenomena  minimnya 
partisipasi ini  terjadi pada ketiga 
jurusan di FEB. Di MUMJ Ilmu 
Ekonomi, hanya  dihadiri oleh 70 
peserta dari total mahasiswa 1.555. 
Dalam MUMJ Manajemen, total 
kehadiran  hanya 31  peserta dari 
1.430  mahasiswa. Begitu pula 
 dalam MUMJ  Akuntansi, dari 
1.199  mahasiswa hanya sejumlah 
250 peserta yang hadir. Antusiasme 
maba  Akuntansi juga mengalami 
penurunan dari 112 menjadi 46 
 peserta.  Fenomena ini bertolak dari 
kondisi ideal, di mana seharusnya 
minimum partisipasi dalam forum 
yaitu 50% dari total mahasiswa 
 jurusan. Kondisi ini  mengecewakan 
 mengingat partisipasi adalah 
 bentuk dari pengawasan sebagai 
penunjang transparansi dan mem-
persempit potensi pelanggaran. 

Oleh: Ittaqa Ramadhian P.*
Editor: Zaenal Arifin
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Salah satu faktor  minimnya 
 partisipasi adalah rendahnya 
 kesadaran politik mahasiswa yang 
nampak dari keengganan untuk 
 terlibat dalam pemilwa. Belum 
lagi apatisme mahasiswa yang ter-
jadi karena sifat masa bodoh dan 
 perilaku individualis. Ketidak-
percayaan terhadap Pemilwa dan 
perangkat yang di-
pilih juga  menjadi 
k a t a l i s a t o r . 
Menurut Bratton, 
 terdapat hubungan 
 antara kepuasan 
 demokrasi dengan 
partisipasi  politik. 
 K e t i d a k p u a s a n 
ini berdampak 
pada minimnya 
 partisipasi. Selain itu,  sosialisasi 
terhadap pemilih pemula juga 
tidak maksimal karena sekadar 
ajakan tanpa upaya pemahaman. 

Minimnya  partisipasi  berdampak 
pada penurunan  kesadaran 
dan  keterlibatan  mahasiswa 
 dalam  menerapkan nilai 
 demokrasi  serta hilangnya  esensi 
 Pemilwa  sebagai  perwujudan 
 kedaulatan.  Tingkat  partisipasi 
 melegitimasi hasil  Pemilwa. 
 Tanpa  keterlibatan, pelaksanaan 
 Pemilwa hanyalah formalitas.

Perubahan dapat dilakukan 
 dengan pemaksimalan  sosialisasi 

Pemilwa. Menurut Harold  
Lasswell, Ilmuwan  Politik, komu-
nikasi  politik  efektif mencakup 
lima pertanyaan  dalam  penyusunan 
sosialisasi. Di  antaranya, dengan 
dan kepada siapa, mengatakan 
serta menggunakan apa, maupun 
akibatnya. Pendidikan kesadaran 
politik dapat menjadi  tambahan 

 dalam  rangkaian   
Pemilwa dengan 
 penyelenggara se-
bagai  pelaksana 
utama. Caranya 
yaitu  membentuk 
 kelompok  belajar 
dengan materi ten-
tang  proses demo-
krasi dan  politik 
dalam  kampus. Me-

kanisme Pemilwa yang  matang 
juga perlu dipersiapkan. Hal 
tersebut mencakup penyusunan 
 timeline yang tidak tergesa- gesa 
dan pengondisian forum agar  lebih 
partisipatif. Terakhir dengan  usaha 
mahasiswa untuk  meningkatkan 
kesadaran dan ketertarikan 
 melalui eksplorasi mandiri. Ada 
 banyak bacaan dan tontonan yang 
bisa menjadi referensi.  Diskusi 
 bersama juga penting untuk 
 menumbuhkan kesadaran kolektif.

Indikator/Ittaqa

*Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi 
2021 
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Minimnya Transparansi, 
Kepercayaan Mahasiswa Tergerus Miskomunikasi
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Setiap rangkaian Pemilwa KM FEB UB perlu dipublikasikan, termasuk pengambi-
lan dan pengembalian formulir. Namun, hingga MUMJM Istimewa diadakan, tidak 
terdapat satu pun publikasi terkait pengambilan dan pengembalian formulir bakal 
calon DPM. Lantas, bagaimana transparansi mengenai informasi bakal calon yang 

semestinya dilakukan oleh Panitia Pelaksana?

Pemilihan Wakil  Mahasiswa 
(Pemilwa) merupakan  acara 
penting yang diselengga-

rakan setahun sekali. Menurut 
Dhanang Dharmarendra D. 
P., Penanggung Jawab  Pemilwa 
 Keluarga Mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis  Universitas 
Brawijaya (KM FEB UB),  Pemilwa 
 adalah sarana bagi  mahasiswa 
 untuk melanjutkan  organisasi 
 mereka. Tahun ini, Pemilwa 
mengusung tema  “DEWATA” 
yang merupakan singkatan dari 
demokratis, berwawasan, adil, 
dan transparan. Pemilwa memi-
liki dua rangkaian yang berbeda, 
 yakni di KM FEB UB dan  Jurusan. 
 Perbedaan tersebut terletak pada 
target pemilihannya. Pemilwa 
KM FEB UB memilih Ketua dan 

Wakil Ketua Badan Eksekutif 
 Mahasiswa (BEM)  serta Anggota 
Dewan Perwakilan  Mahasiswa 
(DPM), sedangkan Jurusan  hanya 
Ketua Himpunan. Dhanang 
 mengatakan meskipun Pemilwa 
KM dan Jurusan berbeda, namun 
masih terintegrasi satu sama lain. 
“Nah dibedakan karena di  jurusan, 
 kultur yang dibawa berbeda, 
 jadinya ada sendiri untuk  Pemilwa 
tiap jurusan,” ujar Dhanang.

Berdasarkan Undang-Undang 
(UU) Pemilwa KM FEB UB Pasal 
2 Bab 2, Pemilwa  diselenggarakan 
secara efektif dan efisien  dengan 
asas langsung, umum, bebas, 
 rahasia, jujur, dan adil.  Kemudian 
ditinjau dari UU Pemilwa KM 
FEB UB Pasal 1 Bab 1 ayat 10, 
Penyelenggara Pemilwa  terdiri dari 
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Penanggung Jawab (PJ),  Panitia 
Pelaksana (Panpel), dan Panitia 
Pengawas (Panwas). Tugas Panpel 
diatur dalam UU  Pemilwa KM FEB 
UB Pasal 11 Bab 5 ayat 1. Poin i 
dalam ayat tersebut  menjelaskan 
Panpel bertugas  mengumpulkan, 
 menyusun, dan menyampaikan 
 bahan publikasi serta  dokumentasi 
untuk  transparansi kegiatan 
 Pemilwa KM FEB UB. Menurut 
Muhammad Aldo Satrianto, 
Ketua Pelaksana (Kapel)  Pemilwa 
Manajemen 2021, informasi yang 
dipublikasikan ialah semua hal 
terkait Pemilwa. Mulai dari open 
recruitment bakal calon DPM dan 
Ketua Himpunan hingga Fit and 
Proper Test (FnP).  Transparansi 
ini juga diperjelas di Pemilwa 
 Jurusan dalam logo Pemilwa 
Manajemen, dengan salah satu 
 unsurnya yaitu warna putih.  Warna 
ini bermakna nilai kemurnian dan 
 transparansi pada pelaksanaan. 
Di samping itu, hal lain yang ha-
rus  diperhatikan ialah prinsip 
jujur, tertulis dalam Tata Tertib 
 Pemilwa KM FEB UB Pasal 9 Bab 
3.  Panpel bersikap dan bertindak 
menyampaikan seluruh informasi 
yang disampaikan kepada publik 
dengan benar berdasarkan data. 

Namun, yang terjadi  justru 
 sebaliknya. Berawal dari 
 seorang  mahasiswa Jurusan 

 Manajemen yang mengunggah 
buah  pikirannya di platform 
 Instagram. Ia  menduga Panpel 
tidak melakukan  transparansi 
terkait  informasi  pengambilan 
dan pengembalian formulir 
bakal calon.  Terbukti, sebelum 
 Musyawarah Umum  Mahasiswa 
Jurusan  Manajemen (MUMJM) 
Istimewa  diadakan, sudah  terdapat 
dua calon yang  mengembalikan 
formulir.  Adiyatma  Rozan 
 Mahendra, PJ Pemilwa 
 Manajemen 2021,  mengonfirmasi, 
“Udah ada yang ngembaliin 
hari Kamis, ketika penutupan 
 pengambilan dan pengembalian.” 

Kondisi ini berdampak 
langsung pada  mahasiswa  Jurusan 
 Manajemen  karena  menimbulkan 
rasa kurang  percaya  kepada 
 Panpel. Fito  Firman Syah, 
 Mahasiswa  Jurusan  Manajemen 
2020  mengatakan, “Kalo gak 
ada  transparansi mungkin kita 
sebagai  pemilihnya  pasti akan 
 menduga-duga,  overthinking 
 bahasanya.” Hal  serupa 
juga  dijelaskan oleh  Dhevia 
 Tripitakananda,  Mahasiswa 
 Jurusan Manajemen 2021. 
“ Dampaknya jadi kurang  percaya 
sama pelaksana Pemilwa.  
Jadi masih kayak abu-abu, kita 
 mahasiswa kan perlu  kejelasan 
mengenai calon DPM itu,” 
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Avriana Septian M. B.

Editor: Salma Arien P.

 ungkap Dhevia. Kekhawatiran pun 
 muncul dari Aldo Haris  Ananta, 
 Mahasiswa Jurusan Manajemen 
2019, “ Mahasiswa jadi tidak 
 mengetahui kondisi  aktual dari 
pelaksanaan pemilihan, nanti 
dampak  terbe-
sarnya mereka 
enggan memberi-
kan suaranya.” 

Melihat dam-
pak yang dira-
sakan  mahasiswa 
 J u r u s a n 
 M a n a j e m e n , 
fenomena  tersebut 
disebabkan ada-
nya  keluputan 
dari Panpel. 
Hal ini dikonfirmasi oleh Kapel 
 Pemilwa Manajemen sekaligus 
menyampaikan permintaan maaf 
atas kondisi tersebut. “Aku minta 
maaf karena memang ada keluput-
an. Bisa dikatakan miskomunikasi 
karena aku nggak tau kalau infor-
masi seperti email boleh di-post,” 
ujarnya. Ia pun menambahkan 
bahwa timeline yang berubah  serta 
bertabrakan dengan Ujian  Akhir 
Semester, menjadi alasan dari 
kurangnya persiapan Panpel. Hal 
serupa disampaikan oleh  Adiyatma, 
“Ini karena terlalu derasnya 
 timeline. Jadi nggak kepikiran, ini 
luput atas nama manusia,” tuturnya.

Aldo Satrianto  kemudian 
 menjelaskan upaya yang 
telah dilakukan Panpel dalam 
 menangani kondisi tersebut, yak-
ni  mengunggah konten berupa 
 l ive  report pengembalian formulir 

di  Instagram. 
 Berbagai  harapan 
muncul dari ba-
nyak pihak atas 
fenomena yang 
terjadi. Felix 
berharap Panitia 
Pelaksana tidak 
mengulangi ke-
jadian serupa. 
“Setidaknya kesa-
lahan di tahun ini 
dicatat, mencari 

solusi agar tidak terulang, dan di-
sosialisasikan minimal ke seluruh 
panitia,” ungkapnya. Selanjutnya 
Fito berpesan, “Tolonglah  cipta-
kan lingkungan demokrasi yang 
sehat di Pemilwa ini. Karena ka-
lau kita saat kuliah saja seperti 
ini, bagaimana nanti ketika terjun 
langsung di dunia politik di luar 
sana?” Adiyatma pun juga meng-
inginkan agar tiga turunan seperti 
top, middle, and low  management 
dapat lebih sinergis lagi. 

Indikator/Evi
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Merdeka Sebatas Angan

Berdiri tegap dalam lamunan
Menatap sebuah pilihan

Dengan penuh angan dan pengharapan
Menyelami ribuan suara dari setiap relung hati

Ajakan sana sini membuat hati semakin tak berani
Dituntun masuk untuk memilih 

Pesan masuk berbuih-buih
Mencari suara dalam buaian berirama

Sayang rasanya
Suara hati direnggut oleh ajakan tak bertapi
Mendorongnya dalam pilihan yang tak pasti

Dalam menyampaikan suara hati
Relung jiwa ini memanggil 

Untuk bisa bebas lepas dari jeratan hegemoni
Terbelenggu dalam rasa tak bertatap

Memilih sang pemimpin baru
Dari suara yang penuh harap

Siena Dwi A.

Editor: Salma Arien P. 
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Maraknya Calon Tunggal 
Tanda Demokrasi tak Ideal

Pada dasarnya, pemilihan 
yang baik terjadi  ketika para 
calon saling berjuang  dalam 

memperebutkan kursi  kekuasaan. 
Elkit dan Svenson,  Peneliti  Politik 
asal Amerika,  mengatakan  bahwa 
pemilihan  hanya dinilai  kompetitif 
jika  pemilik hak  suara  mempunyai 
pilihan di antara  alternatif-alternatif 
politik yang bermakna. Merujuk 
pendapat itu, kualitas  kompetisi 
 semakin baik jika jumlah calon  lebih 
 banyak.  Kompetisi  bermanfaat 
untuk  menguji dan memperkuat 
 komitmen calon  terhadap  pemilih 
dengan adu program dalam 
 tahapan kampanye  Pemilihan 
Wakil Mahasiswa  (Pemilwa). 
Hanya melalui kompetisi, 
 pemilih dapat menilai para calon. 

Partisipasi dan  kontestasi 
 merupakan satu kesatuan yang 
harus dimiliki Pemilwa  Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis  Universitas 
Brawijaya (FEB UB). Di sisi lain, 

Pemilwa yang terdiri dari calon 
tunggal sejatinya  bukan  manifestasi 
dari proses  berdemokrasi dalam 
rangka mewujudkan  partisipasi 
dan kontestasi secara utuh. Ini tidak 
terlepas dari pengertian  partisipasi 
yang merupakan cara bagi  setiap 
warga untuk terlibat  dalam proses 
politik.  Sementara itu,  kontestasi 
merupakan cara  warga untuk 
berkompetisi  secara adil  dalam 
memperebutkan  kekuasaan.  Dalam 
konteks Pemilwa jurusan yang 
terdiri dari calon tunggal, hanya 
terdapat unsur  partisipasi  pemilih 
dalam menentukan pilihanya. Di 
samping itu, konteks  kontestasi 
yang merupakan bagian dari hak 
memilih dan dipilih  menjadi 
berkurang atau bahkan hilang. 
Tanpa keduanya, Pemilwa yang 
hanya terdiri dari calon tunggal 
akan menjadi semu atau sia-sia.

Masalahnya, dalam setiap 
 Pemilwa Jurusan FEB UB 2021 

Oleh: Dimas Muhammad F.* 
do

k.
 p

rib
ad

i Editor: Andhimas Krisna Y.



Indimolor Edisi Pemilwa 2021

1
9

Opini

 hanya menghadirkan satu Calon 
Ketua Himpunan (Cakahim). 
 Artinya, pelaksanaan  Pemilwa 
Jurusan hanya diikuti oleh calon 
tunggal yang akan  melawan 
 kotak kosong atau dummy. 
 Apabila  berkaca pada tahun 2020, 
 fenomena ini hanya terjadi di 
 Jurusan Ilmu Ekonomi, sedangkan 
Jurusan  Manajemen 
dan  Akuntansi ma-
sing-masing  berhasil 
mencalonkan tiga 
dan dua Cakahim.

Maraknya Caka-
him tunggal  dalam 
Pemilwa  Jurusan 
FEB UB  disebabkan 
oleh tidak  adanya 
 peraturan yang 
mengharuskan calon  berjumlah 
 lebih dari satu. Tak hanya itu, 
Menurut Fadhil Ramadhani, 
 Peneliti Perkumpulan Pemilu 
dan Demokrasi, tingginya syarat 
 dukungan dalam pencalonan 
 seseorang turut menjadi  penyebab 
maraknya calon tunggal.  Persoalan 
tersebut membuat jalur  alternatif 
dalam pencalonan menjadi tidak 
produktif. Dengan kata lain, 
 banyak calon gagal dan terbebani 
dengan syarat-syarat yang  berat. 
Adanya syarat minimal telah 
 menempuh semester lima  untuk 
menjadi Cakahim dinilai cukup 

memberatkan karena mereka  lebih 
banyak yang  memprioritaskan 
kuliah dan nilai akademiknya.

Hak mahasiswa sebagai pemilih 
menjadi terbatas karena  banyaknya 
Cakahim tunggal yang ada pada 
tahun ini. Selain itu,  fenomena 
ini membuat pemilih bingung 
 dalam menentukan pilihan 

 karena tidak ada-
nya  alternatif lain. 
Pemilwa pun menja-
di tidak kompetitif. 

Dilihat dari dam-
pak di atas, seharus-
nya ada  penambahan 
peraturan yang me-
negaskan bahwa 
Cakahim  diwajibkan 
lebih dari satu. 

 Dengan begitu, Pemilwa diharap-
kan tidak lagi menyajikan calon 
tunggal yang membuat  hilangnya 
unsur kontestasi dalam ber-
demokrasi. Selain itu, syarat untuk 
menjadi Cakahim perlu  dipermudah 
dengan mengurangi batas minimal 
menjadi semester tiga. Oleh  karena 
itu, proses kaderisasi pada tahun 
pertama perlu dimaksimalkan.

Indikator/Liestya

*Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi 
2021 
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Pengorbanan Sang Pemimpin untuk 
Kedua Orang Tua

Gurat jingga di langit sore 
tampak tak ada  bedanya 
dengan yang  biasa ku 

lalui. Ditemani desau  angin, 
aku  membuka laptop untuk 
 menghubungi sosok nan jauh di 
sana. Sosok  tersebut 
ialah Muhammad 
Haidar Hafizh atau 
kerap di sapa  Haidar, 
maha siswa  semester 
tiga  Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis  Universitas 
Brawijaya (FEB UB) 
2020. Sejak  menjadi 
maha siswa Ekonomi 
Islam (Ekis),  berbagai 
prestasi telah di-
torehkan nya.  Menjadi 
juara dua 
m a h a s i s w a 
 b e r p r e s t a s i 
( M a p r e s ) 
FEB UB di tahun pertama  kuliah 
menjadi salah satu buktinya. 

Kepakan sayap Haidar tak 
 perlu  diragukan lagi. Setelah 
 menaklukkan berbagai  lomba, 
 Haidar  diamanahi menjadi 
 mentor kepenulisan di Center for 
 Islamic Economic  Studies (CIES) 
dan  Science Hunter  I ndonesia 
(SHI). Ia juga  menjadi ana-

lis kelayakan ekonomi di SHI 
dan kerap diundang  menjadi 
pembicara berbagai webinar.

Setelah menjadi Mapres,  Haidar 
memasang target baru yang telah 
terpatri di benaknya. Menjadi 

juara Pekan Ilmiah 
 Mahasiswa  Nasional 
(PIMNAS) dan me-
ngikuti program per-
tukaran pelajar ke luar 
negeri adalah impian 
terbesarnya. Untuk 
 memperjuangkannya, 
Ia belajar di  Kampung 
Inggris Pare dan 
m e m p e r s i a p k a n 
tim untuk maju 
ke PIMNAS. 

Berbagai  kisah 
turut  menempa 
sosok Haidar 
 hingga saat ini. 

Ketika menduduki  bangku  Sekolah 
Menengah Atas (SMA),  kegalauan 
menghantui  pikirannya. Haidar 
 harus membuat pilihan antara 
masuk kelas Ilmu  Pengetahuan 
Alam (IPA) atau Ilmu  Pengetahuan 
Sosial (IPS). Ia pun  mencoba 
 peruntungan dengan masuk kelas 
IPA. Setelah enam bulan,  mimpi 
buruknya menjadi nyata. Ia 

Nama : Muhammad Haidar Hafizh
TTL : Malang, 17 Oktober 2001
Motto : Meraih Prestasi, Menebar Inspirasi

dok. pribadi
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 sadar bahwa hati kecilnya lebih 
menyukai pelajaran IPS. Semasa 
SMA,  Haidar tidak pernah me-
menangkan lomba dan harus puas 
akan prestasinya sebagai finalis 
saja.  Kekesalannya pun tak ter-
bendung mengingat ia masuk IPA 
untuk mengikuti 
jejak temannya. 

Setelah lulus 
SMA, Haidar me-
matenkan hati 
 untuk berkuliah 
di ranah sosial. 
 Dengan penuh 
harap, ia  mendaftar 
di Ekonomi 
 Syariah Institut 
Pertanian Bogor 
(IPB). Di saat yang sama,  keluarga 
menolak impiannya. Bagai  makan 
buah  simalakama, ia  gundah. IPB 
adalah kampus impian,  tetapi 
 keluarganya meminta untuk 
 kuliah di  Malang. Haidar akhirnya 
 memilih untuk berlabuh di Ekis UB. 

Terkadang, Haidar berwatak 
malas dan sombong. Rasa malas 
itu menggerogotinya ketika Ia 
membuat paper atau mengerja-
kan proyek ilmiah. Pernah juga 
Haidar merasa sombong karena 
 pencapaiannya. Namun, Ia tetap 
berusaha untuk mengenyahkan  sifat 
tersebut agar menjadi lebih baik. 
Fase down kerap  menyambangi 

dirinya ketika dirundung  kecewa 
 sebab tidak menjuarai lomba. 
 Untuk membangkitkan  sinarnya, 
ia selalu mengingat perkataan 
Habib Syech. “Kamu boleh ber-
mimpi, tetapi yang menentukan 
hasilnya adalah Allah SWT dan se-

jatinya setiap orang 
 punya rezekinya 
masing-masing.”

Setelah  menjadi 
Mapres,  Haidar 
tetap giat  belajar 
agar indeks  prestasi 
 kumulatifnya 3.5 
ke atas,  menguasai 
 keahlian di  berbagai 
bidang, dan 
 mempunyai sesuatu 

yang outstanding dari diri sendiri. 
Ia juga terus berdoa, berusaha, dan 
 memasrahkan hasilnya pada Allah.

 Haidar menutup  perbincangan 
dengan berpesan kepada  mahasiswa 
baru untuk tetap  produktif  dalam 
meraih prestasi dan  menebar 
 inspirasi demi kebahagiaan 
orang tua. Ia turut  mengingatkan 
 untuk mengejar prestasi demi 
 ilmunya, bukan hanya menarget 
 hadiah juara. “Niatkan  berprestasi 
 sebagai amalan dunia akhirat”, 
 tutupnya dengan suara yang teduh.

Alifiah Rahma S.

Editor: Andhimas Krisna Y.

dok. pribadi
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“Aku kurang setuju dengan penghapusan DKPP. 
Karena jika DKPP tidak ada, Panitia Pengawas 
dan Pelaksana akan kehilangan arah saat terjadi 
suatu permasalahan. Sedangkan DPM malah 
saling melempar dan tidak bisa menjawab 
pertanyaan yang ada, setidaknya itu yang terjadi 
pada tahun 2018 berdasarkan pengalamanku.” 

“Keberadaan DKPP tidak terlalu efektif karena 
memiliki tugas dan wewenang yang kurang lebih 
sama dengan PJ. Untuk menghindari adanya 
tugas ganda dari keduanya, jadi DKPP dihapus 
dalam Pemilwa FEB UB 2021.”

Tidak adanya fungsi pengawasan dan garis controlling dari BEM dan Himpunan 
Mahasiswa Jurusan terhadap DPM.

Sebagai pemberi arahan dan rekomendasi seperti steering committee pada 
kepanitian yang ada di FEB UB.

Agar ada keterlibatan dari Ketua BEM dan Ketua Himpunan sebagai perwakilan 
KM di pihak penyelenggara Pemilwa.

Sebagai penanggulangan dari permasalahan Pemilwa KM FEB UB 2018, yaitu 
ketika DPM tidak dapat memberikan jawaban atas kebingungan Panitia Pelaksana 
dan Pengawas.

���������������
�����������������������

DI BALIK HILANGNYA 
DKPP

Dibentuk pada tahun 2019, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilwa (DKPP)  merupakan 
panitia yang bertugas untuk menyusun dan menangani pelanggaran tata tertib dalam 
pelaksanaan Pemilwa KM FEB UB.

��������������������������������������

�����
DKPP memiliki fungsi untuk mengawasi kinerja, menetapkan kesalahan atau pelanggaran dari 
Panitia Pelaksana dan Pengawas, serta terlibat dalam pengesahan tata tertib Pemilwa KM FEB 
UB.

���������������������
Tugas dan wewenang DKPP dialihkan ke Penanggung Jawab (PJ).

Aldiansyah Adiputra, Ketua Himpunan IE 2020 
dan anggota DKPP FEB UB 2020.

Dhanang Dharmarendra, anggota DPM FEB UB 
2020.

Tidak ada Ketua BEM dan Ketua Himpunan sebagai perwakilan KM di pihak penyelenggara 
 Pemilwa.

Sumber: 
• UU PEMILWA KM FEB UB 2019
• Indimolor Edisi Pemilwa 2019
• Narasumber terkait
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Resensi

Suara Jenaka: Bukti atau Janji?

Pemilihan Umum  (pemilu) 
merupakan bentuk pesta 
demokrasi yang  dilaksanakan 

secara langsung, umum, bebas, 
 rahasia, jujur, dan adil. Para calon 
memaparkan  keunggulannya demi 
mendapatkan dukungan. Namun, 
kepercayaan publik terhadap  partai 
politik yang rendah 
membuat kualitas rak-
yat sebagai  pemilih 
hanya mementing-
kan imbalan dari-
pada berpartisipasi. 

Film Kentut meng-
gambarkan suasana 
pemilu antara  Pattiwa 
dan Jasmera yang 
memperebutkan  posisi 
bupati di daerah 
Kuncup. Jasmera 
selalu  ambisius ke-
tika berorasi untuk 
menyuarakan gagasannya. Lain 
halnya Pattiwa, calon independen 
yang sederhana dan memberikan 
bukti bukan janji. Konflik  terjadi 
ketika Pattiwa ditembak oleh orang 
asing yang  mengharuskannya 
 melakukan operasi. Ia baru 
akan pulih apabila telah kentut. 
 Jasmera memanfaatkan kesem-
patan  dengan segala cara untuk 

menunda kentutnya Pattiwa. Tim 
Pattiwa pun melakukan berbagai 
strategi agar pilihan masyarakat 
tidak berpindah pada Jasmera. 

Suasana pemilu yang tergambar-
kan dalam film ini membuat pe-
nonton seakan merasakan langsung 
pesta demokrasi di Indonesia. Film 

ini juga menampilkan 
sisi komedi yang ber-
beda di setiap karakter 
sehingga pembawaan-
nya terasa ringan dan 
tidak terlalu serius.

Di balik keunikan 
alur film tersebut, 
terdapat  kekurangan  
pada kualitas  warna 
gambar yang  terkesan 

monoton. Penye-
lesaian alur  cerita 
yang diakhiri de-
ngan adegan  Pattiwa 

mengeluarkan kentut membuat 
film ini terkesan menggantung 
karena tidak menunjukkan hari 
pemilihan. Terlepas dari itu, film 
ini juga berisi pesan moral bagi 
penontonnya untuk selalu  berpikir 
positif dan menyampaikan  kritik 
serta solusi yang membangun.

Benidektus Ragil W. D. P.

Editor: Annisa Hidayati

dok. Istimewa
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Teka-Teki Silang

Sinta Kurnia W. N.

Editor: Joy Alexandra

MENDATAR
3. Nama Pemilwa FEB UB 2021.
4. Pemilwa KM FEB UB wajib diselenggarakan berapa kali salam satu periode.
6. Pesta demokrasi tingkat fakultas.
8. Ketua Pelaksana Pemilwa FEB UB 2021.
9. Nilai yang dibawakan logo neraca pada Pemilwa FEB UB 2021.
12. Forum tertinggi dalam kehidupan kemahasiswaan di jurusan yang ada di FEB UB.
13. Makna identitas jurusan warna merah pada logo Pemilwa FEB UB 2021.
14. Lamanya masa tenang berlangsung sebelum hari pemungutan suara.
15. Sebutan untuk Panitia Pelaksana Pemilwa KM FEB UB yang bertugas menyelenggarakan 
pelaksanaan Pemilwa.

MENURUN
1. Jenis pelanggaran apabila mengancam, menganjurkan, atau melakukan kekerasan kepada ma-
hasiswa dalam Pemilwa FEB UB 2021.
2. Tahap pemeriksaan dan penelitian syarat administratif calon peserta Pemilwa FEB UB.
5. Minimal semester untuk menjadi ketua Panwas.
7. Segala bentuk kegiatan persuasif (mengajak dan memobilisasi massa untuk mendukung) yang 
dilakukan oleh peserta KM FEB UB dengan cara mensosialkan diri dalam bentuk lisan dan tu-
lisan.
10. Logo yang melambangkan nilai demokratis.
11. Surat yang diberikan oleh pendaftar kepada pendamping yang dibuat sesuai dengan ketentuan.


