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Kegiatan kampus pada awal semester 
ganjil di Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Brawijaya (FEB UB) selalu 

dimulai dengan agenda Pengenalan Kehidupan 
Kampus Mahasiswa Baru (PKKMABA) FEB 
UB. Salah satu bagian dari PKKMABA terse-
but ialah ospek jurusan (osjur). “Ya, jadi dalam 
Krida Mahasiswa terdapat orientasi (ospek) ju-
rusan,” ungkap Dr. Muh. Khusaini, S.E., M.Si. 
M.A. selaku Wakil Dekan III FEB UB. Khusaini 
menambahkan bahwa semua osjur harus  me    n gacu 
kepada Peraturan Rektor Nomor 44 Tahun 2018 
 men g  e nai PKKMABA. Seperti semua rang-
kaian  PKKMABA,  kegiatan ini bertujuan untuk 
menyambut maba agar mengenali komponen 
yang terdapat dalam jurusan contohnya akade-
mik, birokrasi, dan kelembagaan. Hal tersebut 
diutarakan oleh  Reinaldy selaku Ketua Pelak-
sana (Kapel) Interaksi (Osjur Akuntansi) 2018.

Penyelenggaraan osjur di FEB UB dilak-
sanakan oleh tiga jurusan yang berbeda.  Ke tiga 
program  penge na l an kam-
pus di tingkat jurus an ini 
terdiri atas  Interaksi,  
 Management Days, 
  dan  Transform er 
yang dikhu sus kan 
 berturut-turut untuk maba 
Akuntansi, Manajemen, 
 dan Ilmu Ekonomi (IE).  

Sebagai salah satu 
 osjur, Transformer 2018 
meng angkat tema “Jun-
jung  Budaya Berkuali-
tas, Ciptakan Ge nerasi 
Cerdas”. Pada tahun ini, 
 Transformer meng angkat 
nilai prestatif, etika, religiusi-
tas, peduli, dan berwawasan. 
Rangkaian Transformer diseleng-
garakan selama empat hari yai-
tu  Transformer Day 1 sampai 
de  ngan Day 4.  Trans former 
Day 1 merupakan wadah bagi 
maba untuk lebih mengenal ju-
rusan yang  disertai dengan pemberian motiva-
si. Setelah mengetahui komponen dalam jurus-
an, Transformer Day 2 memberi kesempatan 
kepada maba untuk menunjukkan kreativitas 
melalui penampilan kelompok. Agenda beri-
kutnya merupakan Latihan Kepemimpinan 
Manajemen Mahasiswa yang dilaksanakan da-
lam Transformer Day 3. Rentetan kegiatan di-
tutup dengan outbound dan proyek angkatan 
yang telah diagendakan  di Transformer Day 4.

Dalam setiap acara, panitia menugaskan 
maba untuk mempersiapkan barang-barang yang 
dibutuhkan pada hari-H. Begitu pula dengan 
 Transformer Day 4. “Outbound itu ada dress-
code berupa kaus dan iuran sebesar Rp50.000,00 
untuk lengan pendek dan tambahan Rp5.000,00 
untuk lengan panjang,” ujar Andre Sukma 

 Perma  na, maba IE yang   akrab dipanggil   Sukma. 
  Saat   Transformer Day 1,  supervisor (SPV) tiap 
kelompok menginformasikan pembelian kaus 
dari panitia untuk dipakai saat outbound. Bagi 
 Muhammad Rafly Rizky, Koordinator Divisi 
(Kodiv) SPV yang bi asa dipanggil Eky, penye-
ragaman kaus dilakukan agar  Transformer tahun 
ini dapat dikenang maba. “Kalau  (pembelian 
kaus) di bilang kewajiban, iya sih,” ujar Steering 
Committee  Divisi (SC) Acara, Arrafif Pratama 
Zaini. Sebelumn ya tim  Indikator telah berupaya 
menghubungi dan menemui Kapel  Transformer, 
Muhammad Salman Baqi, untuk melakukan 
verifikasi. Sayang nya, hingga laporan ini diter-
bitkan (7/10), ia belum menanggapi perminta-
an verifikasi tentang kewajiban membeli kaus. 

Persoalan kewajiban membeli kaus di 
 Trans former berbeda dengan Interaksi dan 
Management Days (MD). Muchamad Yusuf 
selaku SPV Interaksi 2018 memaparkan bah-
wa di  Interaksi, maba tidak diwajibkan untuk 
membeli kaus, hanya diharuskan untuk me-

nyamakan warna kaus tiap kelompok. Pro-
ses tersebut diatur langsung oleh kelom-
pok itu sendiri, “Toh kalau beli pun ini 

dikoordinir sama maba nya masing- 
masing.” Begitu pula dalam MD. 

 Jovan Leonard  Mahesa P., 
Ketua Pelaksana MD 2018 

menjelaskan bahwa tidak 
ada  pak saan kepada maba  Manajemen 

 un  tuk membeli kaus. “Cuma (penyera-
gaman) warnanya doang ya, kita gak memaksa 
untuk membeli,” tuturnya.  

Menurut Roby Aulia Zamora selaku  Kodiv 
Acara Transformer 2018, gagasan awal me-
ngenai pembelian kaus dalam  Transformer 
dicetuskan dalam rapat koordinasi panitia inti. 
Setelah muncul kesepakatan dalam rapat, SPV 
menyosialisasikan pembelian kaus tersebut ke-
pada masing-masing kelompok dan memper-
bolehkan mereka untuk membayar uang muka 
terlebih dahulu. Misbakhul Munir, maba 
Program Studi Ekonomi Islam (Ekis) menya-
takan bahwa dana tersebut harus terkumpul 
sebelum pelaksanaan Transformer Day 2. Alur 
pengumpulan dana pada mulanya diserahkan 
kepada Divisi SPV, dilanjutkan kepada Divisi 

Humas dan Dana, dan berakhir di Bendahara. 
Perihal pembelian kaus rupanya tidak  se suai 

dengan peraturan yang berlaku. Keharusan maba 
untuk membayar sejumlah uang untuk membeli 
kaus kontras dengan Peraturan  Rek tor Nomor 
44 Tahun 2018 Bab XII  Pasal 19 Ayat 2 ten-
tang Biaya. Peraturan tersebut melarang pemu-
ngutan biaya dalam semua rangkaian kegia t an 
pe ngenalan kampus, termasuk osjur. Fenome-
na ini membuat Dr. rer. pol. Wildan Syafitri, 
S.E., M.E., Ketua Jurusan IE yang juga me-
rangkap sebagai Penasihat Transformer, angkat 
bicara. “Ya ber arti (keharusan membeli kaus) 
ya melanggar itu (Peraturan Rektor),” tuturnya. 

Implementasi Peraturan Rektor ternyata tidak 
dilaksanakan dalam Transformer. Hal ini diakui 
oleh Penanggung Jawab Transformer, Widodo 
 Widiyanto dan Kapel Transformer,  Muhammad 
Salman Baqi pada wawancara tanggal 12  September 
2018. “Jujur aja kalau dari aku sendiri belum baca 
SK (Peraturan) Rektor nya,”  ujar Salman. Peraturan 
Rektor yang tidak diindahkan dalam pelaksanaan 
 Transform  er le bih jauh lagi disebabkan oleh penga-
wasan dari SC yang lemah, “SC-nya mungkin ku-
rang mengontrol dari OC (Organizing  Commit tee)  
hingga timbul lah missed,” ungkap Arrafif.

Keharusan membeli kaus ini menimbulkan po-
lemik dan perbincangan bagi maba IE. A’lie  Ilham 
Al-Mashuri mengungkapkan, “Untuk kaus yang 
mungkin cuma dipakai sekali  doang pas acara 

itu, aku jadi  cukup kebe ratan.”  Senada 
dengan Ali, Gio  Alpri  Naldi 

pun membagi keresahan yang 
sama. “Kenapa harus beli 

(kaus), yang ada saja untuk 
memperkecil penge luaran 
khususnya anak kos, 
ya,” ujar maba IE kela-
hiran Jambi ini. Sampai 
saat ini, kendati  banyak 
maba yang  merasa 

keberat an membayar kaus 
tersebut, mereka tetap membe-

linya. “Pertama karena tuntutan 
dari SPV. Ditagih terus. Kedua biar 

kompak saja satu kelompok dan jurusan,” ung-
kap  Sukma. Transformer Day 4 te lah dihelat pada 
30 September 2018. Kegiatan ini pun lengkap 
 dengan maba IE yang memakai kaus seragam.

Setelah permasalahan ini muncul ke permu-
kaan, Rafdi Abi Karami, Koordinator SC me-
nawarkan solusi. “Solusinya ya cuma konsep 
acaranya aja yang diubah,” ucapnya. Ia juga 
menambahkan bila sebenarnya penyeragaman 
kaus masih bisa dilakukan. Namun, mekanisme 
pembelian dapat diatur oleh maba sehingga feno-
mena kewajiban membeli kaus oleh panitia da-
lam ranah ospek jurusan tidak terulang kembali. 

Beban Maba di Balik Ospek Jurusan

Zia, Yoana (CO), Salsabillah, 
Aista, Rafli
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