
Buletin Lembaga Pers Mahasiswa Indikator FEB UB

Laporan Utama
Menyelisik Simpang Siur Informasi 
Syarat Kelulusan PKKMABA3

Rp1.500,00

Indimolor
G e l i t i k  B e b a s  P o l u s i

EDISI PKKMABA 2019



Indimolor Edisi PKKMABA 20192

Titik Penghabisan

Gerimis tipis di kala pagi mengawali 
hari kedua rangkaian PKKMABA 
FEB UB 2019. Rintikan hujan yang 

turun silih berganti bak masalah internal 
dalam penggarapan kali ini. Bimbang, letih 
dan jenuh sempat menggoyahkan kami. Jika 
diibaratkan gelas, memang benar perasaan ini 
sudah hancur lebur menjadi percahan kaca.

Meski hanya memiliki sedikit harapan 
kami tetap berusaha untuk mencoba sebaik 
mungkin dengan memeras tenaga hing-
ga  titik penghabisan.  Hal tersebut menjadi 
salah satu cara yang bisa kami lakukan untuk 
menyelamatkan penerbitan Indimolor edisi 
 PKKMABA. 

 Laporan utama yang diangkat kali ini 
berusaha mengulas simpang siur syarat kelu-
lusan PKKMABA. Selain itu, juga terdapat 
rubrik opini yang memberikan sudut pandang 
menarik akan suatu fenomena. Rubrik-rubrik 
yang lain juga tak kalah menariknya untuk 
dibaca. Terimalah suguhan kami dan semoga 
mengedukasi.
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Menyelisik Simpang Siur Informasi 
Syarat Kelulusan PKKMABA

Pengenalan Kehidupan Kampus 
Mahasiswa Baru  (PKKMABA) 
 merupakan kegiatan guna 

 menyambut mahasiswa baru (maba) yang 
diselenggarakan tiap tahun di semua 
fakultas Universitas Brawijaya (UB). Di 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UB, 
PKKMABA terbagi menjadi dua jenis, 
yakni orientasi fakultas (Osfak) dan ori-
entasi jurusan (Osjur). Osfak tahun ini 
bertajuk Inception yang bertujuan un-
tuk memperkenalkan kehidupan kampus 
dan mahasiswa yang memiliki peran dan 
fungsi. “Pengenalan kehidupan kampus 
yang dimaskud bukan kehidupan akade-
mik saja, melainkan juga sebagaimana 
mahasiswa, harus paham juga menge-
nai peran sebagai mahasiswa tersebut,” 
ujar Hasbunallah Imamal Alam selaku 
 Ketua Pelaksana (kapel) Inception.

Selain itu, osjur sendiri terbagi men-
jadi tiga yaitu pada Jurusan Manajemen, 
Akuntansi, dan Ilmu Ekonomi yang mem-

bawa konsepnya masing-masing dengan 
nama Management Days, Interaksi, dan 
Transformer. Menurut Riza Pahlevi se-
laku kapel Interaksi, osjur bertujuan un-
tuk memperkenalkan jurusan secara leb-
ih terperinci, baik di bidang akademik, 
maupun non akademik. “Akademik ya 
kita kayak memeperjelas alur KRS (kartu 
rencana studi), terus kayak program-pro-
gram apa aja, peminatan yang ada di ju-
rusan  Akuntansi itu apa saja.” Sementara 
di bidang non akademik Riza juga men-
jelaskan bahwa yang diperkenalkan ada-
lah lembaga-lembaga di bawah naungan 
Himpunan Mahasiswa Jurusan Akuntansi 
(HMJA), beberapa di antaranya adalah 
tutor dan Brawijaya Accounting Society 
(BAS). 
Implementasi Pasal 31 ayat 2 

Pada pelaksanaannya osfak dan osjur 
merupakan satu kesatuan dalam PKKMA-
BA, termasuk soal persyaratan kelulusan-
nya. Hal tersebut tertuang jelas dalam 
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Laporan Utama
 Pasal 31 ayat 2 Tata Tertib PKKMABA 
FEB UB 2019. Anindita Virgia Fanny 
Sazuli selaku Koordinator Divisi  (Kodiv) 
Acara Inception memaparkan mengenai 
keselarasan pada hasil penilaian. “Nah 
jadi untuk PKKMABA  sebenarnya terdi-
ri dari ospek fakultas dan ospek jurusan. 
Karena itu kita masukin juga unsur ospek 
jurusan menjadi penilaian, unsur syarat 
kelulusan yang kita punya,”  terangnya. 

Disambung oleh Azmi  Muhammad 
Sidqi selaku Koordinator Steering Com-
mittee, menurutnya pasal tersebut men-
jelaskan mengenai kewajiban koordinasi 
antara osjur dan osfak. Selain itu, ia juga 
menerangkan bahwa hal tersebut didasar-
kan guna menentukan syarat kelulusan 
PKKMABA FEB UB. Ia pun juga me-
nerangkan bahwa kondisi ideal dari pe-
nilaian kelulusan ialah dengan menam-
bahkan seluruh elemen baik presensi 
maupun penugasan. 

Namun dalam implementasi pera-
turan tersebut terlihat masih tidak jelas. 
Ditunjukkan oleh penentuan penilaian 
yang berbeda-beda oleh masing-masing 
osjur. Pada sisi Transformer, mereka se-
mentara ini hanya menggunakan presen-
si, namun untuk penugasan masih akan 
ada pembahasan lebih lanjut. “Penugasan 
belum dibicarakan lebih lanjut, cuman 
rencana itu ada. Terdapat beberapa penu-
gasan yang akan menjadi syarat kelulu-
san,”  ungkap Alessandro Dwirendra 
 Hardiawan Putra, Ketua Pelaksana 
Transformer 2019.

Berseberangan dengan penentu-
an penilaian dalam Management Days, 
 Muhammad  Kemal Rashif selaku kapel 
menerangkan bahwa hanya presensi yang 
dimasukkan ke syarat kelulusan. “Tetap 

ada penugasan, tapi kalau sesuai dengan 
pasal itu nanti kita cuma memberikan ab-
sensi aja,” tutur Kemal. Berbeda juga dari 
yang dipaparkan oleh Ahmad Fajri se-
laku Ketua HMJA, ia menyebutkan bah-
wa penilaian pada Interaksi didasarkan 
atas komponen penugasan yang kemudi-
an akan diberikan kepada osfak menjadi 
penilaian rata-rata. 

 Berdasarkan penjelasan Anin,  
dalam proses penentuan kesepakatan pe-
nilaian, ia belum mengkaji Tata Tertib 
(tatib) Pasal 31 Ayat 2 secara rinci. “Un-
tuk kesepakatan penilaian pada akhirnya 
kita masih bingung harus seperti apa. Kita 
belum membedah ternyata tatib serinci 
itu. Kita pikir jurusan itu ngasih nilai udah 
jadi satu nilai total, bukan hanya nilai pre-
sensi atau terpisah dari nilai penugasan.” 
Riza pun menanggapi perihal pasal terse-
but, ia menyatakan bahwa dalam pera-
turan tersebut penugasan dan presensi 
sudah termasuk sebagai syarat kelulusan. 
“Sepenangkapan aku kalau dari tatib itu 
sudah termasuk,” jelasnya dengan terang. 

Lalu Anin kembali menjelaskan, bah-
wa terdapat perbedaan nilai-nilai yang 
ada pada osjur tidak bisa distandardisa-
si kecuali dengan absensi. “Dari lingkar 
ketua lembaga enggak apa-apa cuma ab-
sensi doang, kalo penugasan konsepnya 
jauh banget,” jelasnya. Selain itu Anin 
memperkuat alasan tidak dimasukkannya 
penugasan osjur sebagai syarat kelulusan 
karena bobot penugasan itu berbeda-be-
da. Hal tersebut beriringan dengan Alam. 
“Soal kuantitas ada penugasan yang 5, 10, 
15. Kalau missal yang 5 dan 15 presen-
tasenya sama semisal 10% itu kan enggak 
adil,” jelasnya. 

Hal ini berseberangan dengan 
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Laporan Utama

Rafli Martiansyah

Indikator/Ahmad

pendapat kapel osjur Interaksi 2019 yang 
menyatakan bahwa tidak ada kesulitan 
dalam melakukan penggabungan pe-
nilaian penugasan. Melainkan kesulitan 
hanya pada proses pengecekan. “Kalau 
buat dijadikan penilaian gak susah lah 
ya,” pungkas Riza. 

Berdasar-
kan hal terse-
but, Anin 
menanggapi 
bahwa pe-
nentuan pe-
nilaian dalam 
p e n u g a s a n 
osjur dapat 
d i l a k u k a n 
penyesuaian 
k e m b a l i . 
“ Sebenarnya 
dari lingkar 
acara nanti 
kita ujung- 
u j u n g n y a 
akan melaku-
kan koor-
dinasi di-
b e l a k a n g . 
Otomatis akan ada penyesuaian (penilaian 
dengan osjur).” Namun hal tersebut ber-
tolak belakang dengan pendapat Alam, 
menurutnya dalam penyesuaian penilaian 
kelulusan akan dapat mempengaruhi pe-
rubahan terhadap konsep acara osjur. 

Simpang siur dalam penentuan pe-
nilaian kelulusan berdasarkan penugasan 
osjur memunculkan berbagai tanggapan. 
Tanggapan pertama hadir dari Alam, ia 
memaparkan harapannya supaya penu-
gasan osjur dimasukkan sebagai syarat 
kelulusan peserta PKKMABA.  “Hara-

pannya, kalau aku (penugasan osjur) di-
masukkan, sih, dan lebih sinergis saja 
tahun depan.”  Selain itu Riza juga ber-
harap, dari kejadian yang terjadi saat ini 
dapat dijadikan suatu pembelajaran agar 
tahun depan pembahasan terkait penilaian 
dan undang-undang lebih diperhatikan.
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Adinda Nabila P. A.

Komik
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Klik

Foto dan Narasi: Adinda Nabila P.

Puanas Rek

Hidup Mahasiswa!

Menyucikan Diri
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Klik
 

Tata Letak: Ahmad Rifki I.

3...2...1... Say Cheese

Sedia  Mantel Sebelum Hujan

Rapatkan Barisan
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Falsafah Bangsa Tak 
Dipahami, Kemerdekaan 

Maba Tak Terpenuhi
oleh: Chairunissa Firsta A.*

Ir. Soekarno melalui pidato tak tertulis 
di depan BPUPKI mendeklarasikan 
suatu falsafah berbangsa dan 

 bernegara melalui konsep Negara 
 Kebangsaan.  Hakikatnya di  dalam konsep 
tersebut terdapat nilai kemanusiaan uni-
versal. Artinya, warga  negara Indonesia 
dalam menjalin hubungan, baik di dalam 
dan luar negeri, harus dilandaskan  peng-
hormatan terhadap Hak Asasi Manusia. 
Jika diserap dengan cermat, konsep terse-
but akan melahirkan suatu nilai berupa 
sosio-nasionalisme.

Berangkat dari falsafah yang dijelas-
kan oleh Ir. Soekarno, akhirnya teres-
mikanlah Pembukaan Undang-Undang 
Dasar (UUD) 1945. Bila ditelisik lebih 
lanjut, alinea ketiga Pembukaan UUD 
1945 menjelaskan bahwa kemerdekaan 
 Indonesia tercapai dengan semangat 
berkehidupan kebangsaan yang bebas. 
Merujuk pada teori dari seorang ahli 
hukum berkebangsaan Jerman Hans 
 Nawiasky, Pembukaan UUD 1945 
 merupakan Staatsfundamentalnorm (Nor-
ma Fundamental Negara). Dengan kata 
lain norma hukum tersebut tidak boleh di-
ubah, kecuali dengan prosedur yang tepat. 
Menindaklanjuti hierarki hukum tersebut, 
di bawah norma fundamental terdapat 

aturan pokok negara (Staatsgrundgezets). 
Dalam Negara Indonesia, hierarki hukum 
kedua ini mencakup batang tubuh UUD 
1945. Terkhusus pada Pasal 28I UUD 
1945, falsafah berbangsa dan bernegara 
dinyatakan dengan penjelasan bahwa se-
tiap individu dianugerahkan kemerdekaan 
atas pikiran dan hati nurani yang tidak 
dapat dibatasi.

Segala hal yang berkenaan dengan 
 falsafah, memiliki makna mendalam. 
Itu sebabnya, falsafah berbangsa dan 
 bernegara harapannya dapat membentuk 
tatanan sosial yang ideal. Bicara tentang 
penjagaan tatanan sosial, erat kaitannya 
dengan mahasiswa. Hal tersebut dikare-
nakan mahasiswa memilki peran dan 
fungsi sebagai social control. Atas dasar 
itu, seharusnya mahasiswa memiliki ke-
sadaran diri untuk berupaya mengajak 
dan mengarahkan masyarakat ke dalam 
kondisi yang ideal. 

Jauh panggang dari api,  mahasiswa 
nyatanya merupakan pelaku dari 
 penyimpangan tersebut. Hal itu dibukti-
kan  dengan berlakunya tata tertib  (tatib) 
pada kegiatan PKKMABA FEB UB 
2019. Dalam Bab IV tentang Pelanggaran 
dan Sanksi, cara berpakaian diatur seper-
ti wajib memakai atasan berekerah putih, 

Opini

Indikator/Rafli
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Indikator/Yesica

*Mahasiswa Jurusan Ilmu Eknomi 2018

Opini
celana bermodel standar berwarna hitam 
atau biru, juga kaos kaki di atas mata 
kaki berwarna gelap. Selain itu, diatur 
pula tentang tampilan rambut, larangan 
memakai aksesoris dan make up ber-
lebih. Hal tersebut jelas membatasi hak 
 mahasiswa baru untuk memperoleh kebe-
basan dalam berpikir dan berhati nurani. 
Dengan kata lain, para pembuat tata tertib 
menyalahi falsafah 
bangsa dan aturan 
hukum berlaku. 

Menurut he-
mat saya, kekeli-
ruan dalam  pera-
turan tersebut 
disebabkan oleh 
 ket ida k pahaman 
para pembuat tatib 
(Organizing Com-
mittee, Steering 
Committee, Tim Pengawas Independen, 
dan Penanggungjawab) yang merupakan 
Mahasiswa S1 FEB UB akan wawasan 
kebangsaan. Pendapat ini dibuktikan 
 dengan ketidakmampuan mahasiswa 
menuangkan makna dari konsep Negara 
Kebangsaan beserta nilai di dalamnya 
lewat kebijakan yang dibentuk. Selain 
itu, kemampuan pembentukan peraturan 
melalui kaidah logika penalaran hukum 
pun disinyalir juga menjadi penyebab 
atas peristiwa ini. Logika penalaran hu-
kum merupakan kemampuan berpikir de-
duktif seseorang dalam memahami logika 
hukum dan nilai yang terkandung di da-
lamnya. 

Mendekatkan api dengan panggang, 
BEM FEB UB selaku lembaga eksekutif 
wajib menciptakan sebuah solusi. Da-
lam Garis Besar Haluan Kerja (GBHK) 

 Keluarga Mahasiswa (KM) FEB UB 
2019, BAB II bagian Pola Kerja Khusus 
Nomor 1 Poin B, disebutkan bahwa dalam 
merealisasikan program kerjanya  (proker) 
kegiatan BEM FEB UB harus dapat 
dipertanggungjawabkan secara horizon-
tal, yaitu kepada mahasiswa FEB UB dan 
masyarakat sekitar. Artinya, BEM FEB 
UB seharusnya dapat membuat proker 

yang mengandung 
edukasi tentang 
wawasan kebang-
saan dan logika 
penalaran hukum. 
Guna pemahaman 
mendalam, proker 
tersebut dapat be-
rupa diskusi meng-
gunakan metode 
Socrates. Metode 
tersebut tidak 

dilakukan dengan cara menjelaskan, me-
lainkan mengajukan pertanyaan, menun-
jukkan kesalahan logika dari jawaban, 
serta menanyakan lebih jauh lagi. Melalui 
metode ini, diharapkan mahasiswa dapat 
terlatih untuk mampu menjelaskan ide-
ide dan konsep dengan detail. Proker 
ini harus bersifat terarah, terpadu, dan 
berlangsung secara berkesinambungan 
 sesuai dengan GBHK KM FEB UB Bab 
I Pendahuluan bagian pengertian poin 1. 
Seyogianya, seluruh mahasiswa S1 FEB 
UB dapat mengikuti proker tersebut agar 
kedepannya tidak ada lagi kekeliruan.
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Antusias Senam, Maba Senang

Suasana ramai terpantau di Fakuktas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Brawijaya (FEB UB) pada Kamis, 

15 Agustus 2019. Riuh itu terlihat dalam 
acara Manes Inception, agenda senam 
dalam rangkaian Pengenalan Kehidupan 
Kampus Mahasiswa Baru (PKKMABA) 
FEB UB yang bertajuk Inception.

Hasbunallah Imamal Alam, Ketua 
Pelaksana (kapel) Inception menutur-
kan bahwa Manes Inception bertujuan 
membuat mahasiswa baru (maba) lebih 
 bersemangat. “Gerakannya kita sesuaikan 
agar me reka segar setelah mengerjakan 
tugas  (Inception) sampai pagi,” ungkap-
nya. Selain itu, senam juga diharapkan 
dapat menjadi sarana menjalin kedekatan.

Acara ini diawali oleh Divisi Trainer 
yang memasuki lapangan. Musik dimulai 
dan Divisi Trainer memimpin senam di 
panggung. Alunan musik membuat Wakil 
Dekan III FEB UB, Dr. Moh Khusaini, 
SE., M.Si., MA dan Staf Ahli Wakil Dekan 
III, Moh. Athoillah S.E., M.E., turut naik 
panggung untuk memimpin senam. 

Di pertengahan senam, Trainer 
 mengajak maba naik panggung. Alam, 
yang juga melakukan pengawasan dalam 
agenda ini menuturkan antusiasme maba 
untuk senam di panggung cukup besar 
hingga melebihi kapasitas panggung. 

Benedictus Maylino Lamhot Tua 
 Sihombing, peserta ospek tahun 2019 
yang akrab disapa Beni ikut memeriah-
kan suasana di panggung. “Pertaman-
ya saya tidak tau (diajak naik panggung 
oleh Trainer), tapi melihat anak-anak lain 
banyak yang maju, saya maju.” Linda 

 Wijaya, peserta ospek lain juga menu-
turkan hal yang sama. “Aku ingin naik 
panggung setelah temanku ada yang 
mengajak, akhirnya, ya sudah deh aku ke 
depan.” 

Panggung yang penuh karena antu-
siasme peserta ospek membuat pang-
gung terasa bergetar. “Pas mau naik, 
 panggungnya goyang. Panik euy karena 
kebanyakan orang,” ungkap Linda. 

Sesi Manes Inception rupanya mem-
berikan kesan tersendiri bagi peserta 
 ospek. Beni menyampaikan bahwa ia 
merasa senang saat di atas panggung. “Iya 
percaya diri saja biar nambah teman kan 
kalo ketemu orang yang enggak dikenal 
bisa kenalan biar tambah teman,” Linda 
pun mengungkapkan hal yang serupa. 

Salah satu agenda ospek yang ber-
langsung meriah ini menimbulkan hara-
pan bagi Alam untuk agenda Inception 
secara umum. “Harapannya (ospek ini) la-
ma-kelamaan bukan jadi beban saja, tapi 
menjadi sebuah pengenalan yang ada sesi 
seriusnya dan enjoy. Namun  keduanya 
ada nilai yang dikenalkan,”  tutupnya.                                                                                                                                       
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Riega Gita P. D.

Karikatur



Iklan Layanan Masyarakat Ini dipersembahkan oleh LPM Indikator
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