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Teguh Berusaha

Kelelahan karena hari kemarin  menjadi 
permasalahan tersendiri bagi kami. 
Waktu yang tersisa tidak memberi 

kami banyak kesempatan untuk beristirahat. 
Keharusan bertemu dengan  banyaknya nara
sumber dan terbatasnya sumber daya manusia 
membuat penggarapan ini sedikit melenceng 
dari ekspektasi. Motivasi tiap  anggotalah 
yang membuat kami tetap bertahan sampai 
saat ini.

Rangkaian Pengenalan Kehidupan Kam
pus Mahasiswa Baru (PKKMABA) FEB 
UB 2019 resmi dimulai. Sebuah wahana 
pengenalan dan adaptasi bagi mahasiswa 
baru yang memulai kehidupannya di dunia 
pendidikan tinggi. Menunjang hal tersebut, 
kami menerbitkan Buletin Indimolor edisi 
PKKMABA 2019.

Laporan utama kali ini membahas me n
genai sistem pembentukan panitia. Open re-
cruitment, extend, hingga close recruitement 
kami bahas ditemani rubrik lain yang tak ka
lah menarik dan dikemas untuk mengedukasi 
pembaca. 
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Minim Kandidat, Closerec jadi Siasat

Rangkaian Pengenalan Kehidupan 
Kampus Mahasiswa Baru 
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Brawijaya  (PKKMABA 
FEB UB) 2019 dikenal dengan sebu
tan Inception. Tazki Theosofi selaku 
 penanggung jawab kegiatan ini men
jelaskan bahwa secara tata bahasa, 
 Inception berarti sebuah permulaan. 
“Awal mula kehidupan baru dari siswa 
menjadi mahasiswa, akhirnya yang 
dikenalkan di sini maknanya itu pemak
naan jati diri,” ungkapnya. 

Terlaksananya kegiatan   Inception 
tak lepas dari peran panitia. Pasal 8 
tata tertib (tatib) PKKMABA FEB UB 
2019  mengenai kepanitiaan menjelas
kan bahwa Organizing Committee (OC) 
adalah mahasiswa aktif S1 FEB UB 
angkatan 20172018. Komponen dida
lamnya terdiri dari Ketua Pelaksana, 
Eksternal, Bendahara, Koordinator Di
visi, dan  Anggota Divisi PKKMABA 

FEB UB 2019 yang dibuat oleh Steering 
 Committee (SC). Penjelasan lebih lanjut 
mengenai definisi SC tercantum dalam 
pasal 7 tatib PKKMABA FEB UB 2019. 
SC adalah mahasiswa aktif S1 FEB UB 
sebagai perwakilan dari LOF, HMJ, 
LPMF, dan BEM FEB UB untuk mem
buat kerangka konsep PKKMABA FEB 
UB 2019. 

Pada awal perjalanannya, 
 Hasbunallah Imamal Alam selaku 
 Ketua Pelaksana (kapel) Inception 
menargetkan jumlah panitia  sebanyak 
170 orang. Angka ini diputuskan atas 
dasar peningkatan jumlah maba dari 
tahun ke tahun. “Lihat dari jumlah 
 mabanya sekarang,” jelasnya. Untuk 
memenuhi target yang telah ditetap
kan oleh kapel, OC dan SC melakukan 
beberapa upaya melalui social media 
dan pendekatan secara personal. “Jadi 
sosialisasi kita dari media massa, line, 
instagram, sama youtube. Saya sudah 

Laporan Utama

dok.Istimewa
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Laporan Utama
sebar juga lewat tiap-tiap OA (Official 
Account) lembaga  fakultas waktu itu,” 
tambah Alam. Wilda Aulia I. selaku 
Koordinator Divisi (Kodiv)   Humas dan 
Dana juga menambahkan, “Ya kita ngo
brol aja, terus diajakin ikut daftar PKK. 
Lalu ceritacerita waktu PKK itu ngapa-
in saja.”

Menindaklanjuti hal tersebut, pani
tia inti beserta SC mengadakan Open 
Recruitment (oprec) guna menampung 
minat mahasiswa untuk berkontribusi 
dalam Inception. Berdasarkan publika
si panitia, oprec dimulai sejak tanggal 
4 hingga 10 Mei 2019. Tahapan oprec 
yang harus dilalui yaitu pengambilan 
formulir, pengembalian formulir, dan fit 
and proper test (fnp). 

Dalam pengambilan formulir ter
dapat 2 cara yang dapat dilakukan, 
yaitu melalui online dan offline. Untuk 
 pengambilan secara online dilakukan 
dengan cara login dan daftar ke website, 
lalu mengunduh formulir yang telah 
disediakan. Formulir juga dapat diambil 
langsung dari panitia yang bertempat di 
basemen FEB UB. Melalui kedua cara 
tersebut, Alfia  Nadia Tsamara selaku 
Kodiv Administrasi mencatat ada sekitar 
170 mahasiswa yang telah mengambil 
formulir secara online maupun offline.  

Selanjutnya, formulir dikembalikan 
kepada panitia secara offline. Data 
dari Tsamara menunjukkan bahwa for
mulir yang dikembalikan hanya ber
jumlah sekitar 150-an. Calon panitia 
yang  telah mengembalikan formulir 
melakukan  kesepakatan untuk bertemu 
dengan  kodiv terkait untuk melaku
kan fnp. Emir Khairy selaku SC Di
visi Konsumsi memaparkan bahwa 

terdapat kualifikasi yang digunakan 
sebagai standar dalam menentukan ke
layakan panitia.   Beberapa di antaranya 
ialah  pengetahuan tentang  PKKMABA 
dan FEB secara umum. Dari hasil 
fnp, tercatat 160 orang yang diterima. 
 Mengacu pada target yang ada,  Tsamara 
 mengatakan jumlah tersebut masih be
lum  cukup. Kondisi yang demikian men
dorong panitia untuk melakukan  extend 
oprec hingga tanggal 14 Mei 2019.

Dalam rangka publikasi, panitia 
inti berupaya membagikan informasi 
terkait extend melalui OA Inception. 
Selain itu, Class to Class (CTC) juga 
dilakukan sebagai upaya publikasi se
cara langsung.  “CTC setiap hari, kare
na baru dilakukan H2 dan extend-nya 
cuma 3 hari.  Waktunya kan pas UAS 
(Ujian Akhir Semester), jadi kita cuma 
CTC 2 hari,” ungkap Wilda.  Sayangnya, 
CTC  menjumpai kendala selain pelak
sanaannya yang bersamaan dengan 
UAS. Sumber daya manusia (sdm) yang 
 dibutuhkan tergolong minim. “Oh iya, 
pernah class to class tapi enggak ser
ing gitu loh. Karena ketika CTC kan 
butuh sdm, kemarin itu pas CTC lagi 
jamanjamannya kita mau UAS  kan 
kadang tuh kita  butuh sdm tapi agak 
sulit juga karena kalau CTC yang jaga 
stand siapa. Jadi sekosongnya saja sih,” 
tambah Wilda. 

Melihat kondisi yang demikian, 
pendapat datang dari kacamata  Ferdian 
Syariffudin sebagai koordinator tim 
 pengawas independen Inception 2019. 
“Sedikit kurang efektif, cuma untuk 
menarik sedikit orangorang yang be
lum tersentuh itu bisa, tapi kurang. 
Masih ada kekurangannya karena tidak 
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yang dicari, Rima kembali menambah
kan, “Yang penting aku nyarinya yang 
mau kerja saja, enggak mulukmuluk 
harus bisa ini itu, dan mau meluangkan 
waktunya.” 

Melihat perbedaan antara oprec 
dan closerec, Wilda pun berpendapat. 
“Perbedaannya mungkin yang closerec 
itu  ditengahtengah terasa lebih cepat 
jenuhnya dibanding yang oprec. Kare

na memang 
closerec itu 
m u n g k i n 
m i n a t n y a 
enggak be
gitu besar 
seperti yang 
oprec.”

M e n g 
ingat per
j a l a n a n 
p e r e k r u 
tan panitia 
yang cukup 
p a n j a n g , 

muncul  keinginan dari Alam, “Harapan
nya, di tahuntahun berikutnya dapat 
dilakukan dengan maksimal. Evalua
sinya bisa dibenahi dan untuk hal yang 
di evaluasi saya rasa bukan cuma untuk 
panitia, tapi juga birokrat dan pihak lain 
yang terkait.” Tak hanya Alam, Tazki pun  
 memiliki harapan untuk pelaksanaan 
 PKKMABA selanjut nya, “Semoga 
 atensi  publik terus meningkat, kesada
ran terhadap kecintaan pada FEB dan 
generasi milenial ini menjadi lebih baik 
lagi.”  

Riega Gita P.D.

Laporan Utama

dok.Indikator

bisa menjangkau semuanya.” Tazki pun 
memberikan pernyataan bahwa upaya 
yang dilakukan panitia masih tergolong 
standar. Selaras dengan Tazki, Wilda 
mengatakan bahwa tidak ada inova
si terkait oprec yang  telah dilakukan. 
“Kalau ideal ya tidak akan  extend,” 
 tambahnya.

Berbagai jenis upaya memang telah 
dicoba. Sayangnya, hasil yang didapat 
belum juga 
m e m u a s 
kan. Jum
lah pani
tia yang 
d i d a p a t 
s e t e l a h 
 e x t e n d 
tak dapat 
m e n c a 
pai  target. 
J a l a n 
 keluar be
rupa close 
recruitment 
(closerec) pun dipilih untuk memenuhi 
kuota yang tersisa di divisi tertentu yang 
masih membutuhkan. “Karena ada ke
butuhan secara kuantitas dan  kualitas,” 
tegas Alam. 

Dalam hal mekanisme perekrutan, 
closerec sedikit berbeda  dengan oprec. 
 Tidak ada fnp formal  seperti yang 
dilakukan pada tahap oprec. “Kalau itu 
aku coba chat anaknya. Aku  kenalin 
siapa aku ke dia, aku coba ajak dia, 
karena aku juga belum kenal sama dia. 
Eh dia mau yaudah kita ketemu, aku, 
asko (asisten koordinator) sama dia,” 
ujar Karimatun Nisa’ selaku kodiv 
konsumsi. Mengenai kualifikasi panitia 
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Foto dan Narasi: Danar Nugraha

Satu Jiwa FEB!

Terima Kasih, Kak

Kenapa Dek?
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Klik

Tata Letak: Ahmad Rifki I.

Aduh, Bingung

“Aku Salah”

Berani Kotor
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Nama : Mas Adam Lukman Chaubah

TTL : Pasuruan, 15 Juli 1998

Moto : Tuhan bersama kita!

Capai Prestasi, Perbaiki Negeri

Senja yang teduh mempertemukan 
kami untuk pertama kalinya. Mas 
Adam Lukman Chaubah, pria yang 

menyambutku dengan senyuman ramah. 
Lelaki kelahiran 15 
Juli 1998 yang bia
sa disapa Adam. Dia 
adalah mahasiswa Ju
rusan Biologi Fakultas 
Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam 
(FMIPA) angkatan 
2016. 

Semilir sejuk 
 an    g in saat itu m ene
mani perbincangan 
kami mengenai kisah 
hidupnya. Masih bera
da di usia yang muda, 
ia telah berhasil mene
mukan sebuah jam anti 
depresi tingkat ringan. 
Jam tangan tersebut 
dilengkapi dengan 
headset bluetooth 
yang mengeluarkan 
gelombang suara ultrasonik yang tak bisa 
kita dengarkan.

Ibarat menyelam sambil minum air, 
penemuannya berhasil menghadiahkan 
kemenangan di ajang perlombaan inter
nasional, sekaligus menikmati hobinya 
untuk berjalanjalan. Pada tahun 2018, 
Adam berhasil mendapatkan medali emas 
dari The Asia International Conference of 
Art and Design yang diselenggarakan di 
Lakawi, Malaysia. Ada cerita mena rik ke
tika Adam dan tim pergi ke  Neg eri Jiran 

ini. Mereka berangkat  dengan  ek spektasi 
bandara yang besar serta nyaman. Namun 
saat sampai, Adam dan tim merasa terke
jut. Mereka  tidak bisa beristirahat di sana, 

tetapi dewi fortuna ma
sih  me n  e mani. Mere
ka berhasil mendapat 
tempat menginap dari 
temannya yang berada 
di sana.

Penemuannya juga 
mengantarkan ia be
rangkat ke  Ne g eri 
Sakura Jepang. Di sini 
ia mengikuti ajang 
SCOPEACE 2018 dan 
berhasil mendapatkan 
predikat sebagai best 
presenter. Tak seper
ti peserta lomba yang 
lain, Adam adalah pe
serta paling muda di 
sana, “Aku semester 
empat atau limaan se
mentara yang lain S2, 
magister, doktor.”

Selain itu, Adam juga masih mengem
bangkan obat  kanker yang dibuat dari 
benalu cengkeh. Lewat penemuannya ini, 
Adam berhasil mendapatkan posisi 15 
besar dalam pemilihan mahasiswa ber
prestasi  nasion al. Meski belum mendapa
tkan posisi tiga besar, ia tak berkecil hati. 
Keinginannya untuk menyempurnakan 
penemuan sehingga bisa bermanfaat, se
lalu menjadi motivasinya agar tidak mu
dah menyerah, “Aku enggak bisa puas 
sama satu lomba. Entah menang atau 

Sosok

dok.Pribadi
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kalah,  yang penting bisa sempurna, bisa 
manfaat,” ujarnya.

Sementara itu, Adam juga meman
faatkan  hobinya yaitu travelling sebagai 
pengumpul pundipundi rupiahnya. Ia 
menjual tiket pesawat luar negeri dengan 
harga murah. Omzet yang bisa diperoleh 
dari usaha ini mencapai kurang lebih 
Rp5.000.000,00 perbulan. Di samping 
penjualan tiket, ia juga membuka jasa 
 ti t  ip ketika berada 
di luar negeri.  

Dunia perkuli
ahan Adam tak 
lantas menjadi 
hal yang dikesa
mpingkan. Ketua 
Riset dan Keilm
iahan Mahasiswa 
FMIPA UB ini 
memiliki IPK di
atas 3,5. Ketika 
berada di dalam 
kelas, ia selalu 
berusaha untuk 
fokus memper
hatikan dan tak 
malu bertanya ketika tak paham. “Pokok
nya kalau udah jam kuliah itu ya jam 
kuliah, kita gunakan satu atau ¬dua SKS 
dalam kelas itu semaksimal  mu ngkin.”

Keluarga salah satunya menjadi faktor 
pendukung dari Adam untuk menjadi se
perti sekarang. Hati Adam selalu tergetar 
melihat orang tuanya yang bisa berguna 
bagi masyarakat di samping masih beker
ja untuk melanjutkan hari. Semangat itu 
membuat Adam terus berusaha melaku
kan yang terbaik, demi bisa bermanfaat 
kepada masyarakat.

Obrolan kami mengarah kepada topik 

manajemen waktu. Meski penting bagi 
Adam untuk memiliki waktu sendiri, tapi 
ia tidak suka apabila penggunaan waktu 
hanya sekadar menunggu jam berputar 
tanpa menghasilkan apapun. Jalanjalan 
pun masih menjadi hal yang suka dilaku
kan, namun tetap harus menentukan ska
la prioritas. ”Harusnya waktu 24 jam itu 
cukup kok buat kita,” ujarnya dengan 
 diikuti senyuman.

S e t e l a h 
p e r b i n c a n g a n 
yang panjang dan 
tak terasa mem
bunuh waktu, 
Adam berpesan 
kepada maha
siswa baru agar 
bisa bermanfaat 
bagi masyarakat. 
Melihat lagi bah
wa kita maha
siswa, pendidikan 
yang kita terima 
tidak tertutup 
dari uang pajak 
yang berasal dari 

rakyat. “Mungkin setidaknya bagaimana 
cara kita memantaskan diri agar kita bisa 
menjadikan Indonesia lebih baik,” pung
kasnya.

Rafli Martiansyah J.

Sosok

dok.pribadi
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Antara Genius, Tuntutan, 
dan Akal Bulus

Bad Genius merupakan penggam
baran kondisi nyata dalam dunia 
pendidikan dengan menampilkan 

nilai yang sangat dibutuhkan untuk lanjut 
ke jenjang lebih tinggi. Film yang diri
lis pada 23 Agustus 2017 dan disutrada
rai sekaligus ditulis oleh 
 Nattawut Poonpiriya. Film 
asal Thailand tersebut ber
hasil memperoleh penghar
gaan sebagai Best Feature 
di New york Asian Film 
Festival 2017 dan Best Di
rector di Fantasia Interna
tional Film Festival 2017. 

Film ini menceritakan 
tentang perempuan dengan 
kemampuan otaknya yang 
digunakan sebagai peluang 
bisnis. Perempuan tersebut 
bernama Lynn ( Chutimon 
 Chuengcharoensukying). 
Ia berasal dari keluar
ga sederhana, namun 
 ayah n ya berniat untuk 
memindahkan Lynn 
ke sekolah menengah atas bergengsi di 
Bangkok. Dalam  melakukan sesi wawan
cara ayahnya sempat mengurungkan niat 
dikarenakan kekurangan biaya. Kemu
dian, Lynn menunjukan kemampuannya 
dalam menghitung. Tanpa pikir panjang 
ia pun langsung diterima dan diberikan 
beasiswa.  

Perubahan nampak ketika Lynn ber
temu dengan Grace (Eisaya Hosuwan). 
Ia memang memiliki teman yang kurang 
pintar namun memiliki banyak uang. Saat 

ujian berlangsung Lynn tidak tega  dengan 
Grace, lalu ia memberikan bantuan berupa 
sontekan. Hingga suatu hari, pacar Grace 
menawarkan jasa memberikan sontekan 
saat ujian. Kondisi yang kurang berun
tung membuat Lynn akhirnya menerima 

dan membuka bisnisnya. 
Bisnis yang semakin naik 
daun tersebut hampir ter
bongkar oleh pihak sekolah 
dikarenakan Bank, siswa 
yang serupa dengan Lynn 
 melaporkannya. Hingga 
suatu hari Lynn mengajak 
Bank untuk melakukan ker
ja sama dalam melancarkan 
 bisnisnya. Setelah selesai 
bisnisnya dan ber b agai 
masalah  dihadapi, Lynn 
bertekad untuk  mengaku 

kepada ayahnya dan 
pelaksana ujian bahwa 
selama ini ia melakukan 
pemberian sontekan. 

Film ini sangat 
menarik untuk diton

ton dikarenakan memiliki penggambaran 
suasana yang sedang terjadi dapat dira
sakan oleh penonton. Durasi yang pan
jang pun dikemas menjadi tidak mem
bosankan. Sayangnya, alur cerita yang 
maju mundur dapat membuat penonton 
bingung memahaminya. Ba nyak pesan 
moral yang disampaikan dalam film ini, 
salah satunya adalah melakukan kegiatan 
positif dengan menggunakan kemampuan 
otak yang dimiliki. 

Yoana Kresentia S.

Resensi

dok.Istimewa

Judul   : Bad Genius
Durasi   : 132 Menit
Sutradara : Nattawut Poonpinya
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Karikatur

LPM Indikator
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TTS

Mendatar

5. Nilai tentang memelihara hubungan 
dengan Tuhan
7. Tim Pengawas Independen
9. Tugas wajib bagi peserta PKKMABA 
FEB UB 2019
12. Nilai yang bertujuan mengembangkan 
kemampuan untuk menemukan hal baru
13. Pelindung kegiatan PKKMABA FEB 
UB 2019
14. Jumlah nilai yang dibawakan PKKMA
BA FEB UB 2019 

Menurun

1. Salah satu rangkaian PKKMABA FEB 
UB 2019
2. LPMF
3. Logo PKKMABA FEB UB 2019
4. Disiplin dan etika mahasiswa
6. Nama PKKMABA FEB UB 2019
8. Ketua Pelaksana PKKMABA FEB UB 
2019
10. Nama kelompok PKKMABA FEB UB
11. Program Kreativitas Mahasisiwa
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