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 ( A K - 4 7  F K I P 

U N S ) M a h a s i s w a  2 0 1 9 

kebingungan  ke t ika  SE 

No .539 /UN27 /HK/2020 

tentang Pembuatan Konten 

Blog Review Website UNS 

keluar dan mengharuskan 

mahasiswa 2019 untuk me-

review artikel jurnal sebelum 

mengakses siakad.

     Awal semester lalu, 

mahasiswa Universitas Sebelas 

Maret (UNS) angkatan 2019 

dikejutkan dengan Surat 

E d a r a n  ( S E ) 

No.539/UN27/HK/2020 

tentang Pembuatan Konten 

Blog Review Website UNS 

yang dikeluarkan tanggal 3 

Febuari 2020. Surat edaran ini 

mengharuskan mahasiswa 

2019 untuk me-review artikel 

jurnal UNS sebagai syarat 

sebelum mengakses siakad dan 

melakukan registrasi online. 

Mahasiswa menilai hal ini 

 ( A K - 4 7  F K I P 
U N S ) “ U n t u k  k e g i a t a n 
kedinasan internal yang tanpa 
sponsor dari luar, dibebaskan 
dari biaya selama setelah 
kegiatan selesai ruangan 
h a r u s  b e r s i h  k e m b a l i , ”  
ungkap Kuncoro Diharjo, 
W a k i l  R e k t o r  B i d a n g 
Kemahasiswaan dan Alumni 
Universitas Sebelas Maret  
(12/04).

 Fasili tas berbayar 
merupakan salah satu polemik 
yang t imbul di kalangan 
O r g a n i s a s i  M a h a s i s w a 
(Ormawa) di Universi tas 
Sebelas Maret (UNS). Pada 
pelant ikan bersama Unit 
Kegiatan Mahasiswa (UKM) 

s e - U N S ,  I r f a n  F a d h l u r 
Ramadan selaku ketua UKM 
Badan Koordinasi Kesenian 
T r a d i s i o n a l  ( B K K T ) 
menanyakan kejelasan hal 
tersebut kepada Rektor. Jamal 
Wiwoho, selaku Rektor UNS 
menegaskan bahwa fasilitas 
k a m p u s  u n t u k  k e g i a t a n 
mahasiswa tidak dipungut 
biaya. Irfan pun menanyakan 
kembali terkait hal tersebut. 
“Kemarin saya tanya pun 
belum terjawab. Sebenarnya 
saya tanya mendetai lnya 
seperti apa tetapi dari Pak 
Rektor hanya bilang untuk 
acara di mahasiswa gratis,” 
ujarnya pada Senin (16/03). 

 Pernyataan Rektor 

 ( A K - 4 7  F K I P 
UNS)Sarana prasarana yang 
kurang memadai menjadi 
keresahan di FKIP. Wakil 
Dekan Bidang Umum dan 
Keuangan, Dewi Kusuma 
Wardani mengatakan bahwa 
sejak bulan Mei 2019 fasilitas 
y a n g  a d a  d i  F K I P  U N S 
mengalami pembaruan serta 
penyempurnaan fasilitas terus 
dilakukan.

 Pendidikan memiliki 
fungsi untuk mencerdaskan dan 
m e m b e n t u k  k a r a k t e r.  D i 
samping itu, diperlukan pula 
hal-hal yang dapat menunjang 
kegiatan pembelajaran, tidak 
terkecuali dengan fasilitas yang 
memadai. Fasilitas sangat 
berperan dalam meningkatkan 

produkt ivi tas saat proses 
pembelajaran. 

 Proses perkuliahan 
dapat dikatakan baik maupun 
buruk bergantung pada sarana 
p rasa rana  yang t e r sed ia . 
Seperti yang diungkapkan oleh 
salah satu mahasiswa Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
(FKIP) Universitas Sebelas 
M a r e t  ( U N S ) ,  T y a s . 
Menurutnya, fasilitas yang ada 
di FKIP kurang memadai. 
“Menurut saya, mengenai 
fasilitas yang ada sekarang 
kondisinya kurang memadai. 
Sebagai contohnya, fasilitas 
yang berada di gedung C lantai 
3. Kamar mandinya memiliki 
kendala seperti air yang sering 
tidak keluar dan wc-nya yang 

Latih Logika Berpikir Kritis

Menguak Kejelasan
Fasilitas Berbayar

D a r i  b e r b a g a i  k e b u t u h a n  d i 
Indonesia, perlu dilihat dari sudut padang lain 
yang cukup esensial bahwa yang diperlukan 
Indonesia saat ini yaitu tentang “ Berfikir 
Kritis”. Di dalam kehidupan sehari-hari 
pastinya kita akan dihadapkan pada suatu 
permasalahan, pilihan, maupun kesimpulan 
yang harus kita ambil. Oleh karena itu di sini 
diperlukannya pemikiran secara kritis agar 
tidak mengambil keputusan yang salah, keliru, 
dan merugikan diri sendiri atau orang lain. Pada 
zaman sekarang di  Indonesia banyak 
bermunculan fenomena hoaks yang sedang 
menjadi perbincangan dan menjangkiti 
masyarakat Indonesia di berbagai lapisan. 

Data Kementerian Komunikasi dan 
Informatika Republik Indonesia menyebutkan 
bahwa ada sekitar 132 juta pengguna internet di 
Indonesia pada tahun 2019. Dan bahayanya ada 
sekitar 800.000 situs di Indonesia yang telah 
terindikasi sebagai penyebar informasi palsu. 
Data tersebut merujuk pada data dari Centre for 
International Governance Innovation (CIGI) 
IPSOS. Dari sekitar 132 juta pengguna internet 
di Indonesia, 65%-nya ternyata masih mudah 
terhasut berita bohong. Banyak masyarakat 

Indonesia yang mudah 
diombang-ambing oleh 
berita hoaks yang makin 
menjamur melalui media 
sosial dan  media online 
la innya.  Masyarakat 
I ndons i a  cende rung 
t e r l a lu  t e rgesa -gesa 
menyimpulkan sesuatu 
sebelum memfikirkannya 
s e c a r a  k r i t i s  d a n 
memahaminya dengan 
lengkap. 

Penyebabnya 
adalah karena rendahnya 
penerapan cara berfikir 
kritis pada masyarakat 
indonesia  dan dunia 
pendidikan di Indonresia. 
Kita sekolah selama 12 
tahun dari SD sampai 
S M A ,  t i d a k  p e r n a h 
diajarkan bagaimana 
caranya berfikir kritis, 
k i t a  h a n y a  d i a j a r i 
b a g a i m a n a  c a r a n y a 
menghafal, dan bagaiman 
c a r a  m e n g u l a n g 
informasi. Kita selalu 
d i p a k s a  m e n e r i m a 
informasi begitu saja 
tanpa pernah diajari 
c a r a n y a  m e n g e l o l a 
informasi, bagaimana 

caranya mengevaluasi, dan menganalisa 
in formas i .  En tah  baga imana ,  s i s tem 
pendidikan dan masyarakat di Indonesia sukses 
memangkas rasa ingin tahu seorang anak 
semakin ia tumbuh dewasa.

Ket ika  seseorang  bula t -bula t 
memakan apapun yang diberi tahukan 
kepadanya sebagai fakta, maka proses tersebut 
tidaklah lebih dari sekedar menghafal saja. Di 
sisi lain, ketika kita  mulai berpikir kritis dan 
bertanya lebih jauh mengenai satu hal, maka 
kepercayaan kita akan ditantang oleh si 
“kenapa, apa, siapa, di mana, kapan, dan 
bagaimana”. Sering kali proses ini tidak 
mengenakkan ,  t e r l eb ih  l ag i  b i l a  i tu 
menyangkut kepercayaan yang kita pegang 
teguh selama ini. Akan tetapi, ketika kita 
sampai pada suatu jawaban melalui cara kritis 
ini, maka kita bisa menggenggam jawaban itu 
dengan jauh lebih kuat daripada ketika kita 
berlindung di balik “Ya karena memang 
begitu”.

Ada 3 cara yang dapat dilakukan 
untuk menumbuhkan kemampuan berfikir 
kritis. Yaitu yang pertama dengan selalu ingin 

tahu banyak hal. Orang-orang yang memiliki 
kemampuan berfikir kritis akan selalu merasa 
ingin  tahu banyak hal  tentang suatu 
permasalahan. Yang kedua dengan  cara selalu 
ingin belajar dan membaca. Dengan banyak 
membaca maka akan menambah wawasan dan 
khazanah keilmuan kita dalam mengelola dan 
menganaisis suatu permasalahan dengan 
mendalam. Namun, permasalahannya saat ini 
banyak budaya membaca masyarakat 
Indonesia masih cenderung rendah. 

Literasi Atau Mati

Berani bertindak tapi tidak berani 
berpikir kritis sama saja dengan berjalan tapi 
tidak tahu kemana harus mengambil belokan 
yang tepat. Disini buku berperan sebagai 
kompas petunjuk jalan.  Hanya  perlu satu buku 
untuk membuat kita jatuh cinta pada litersi. 
Litersi dalam pendidikan adalah pergerakan 
dari kegelapan menuju cahaya. 

Yang ketiga yaitu dengan cara senang 
berdiskusi, dengan sering berdiskusi maka kita 
akan mengasah cara berfikir kita dengan 
pertimbangan-pertimbangan ide ataupun 
gagasan-gagasan yang dilontarkan oleh lawan 
diskusi kita. Gagasan dan pendapat dari orang 
lain ini tentu tak selamannya sejalan atau cocok 
dengan pemahan kita. Disinilah kemampuan 
berpikir kritis kita diasah dan diuji. Dengan 3 
cara tersebut Anda dapat menumbuhkan cara 
berfikir ktiris Anda. 

Kemampuan berpikir kritis inilah 
yang membuat masyarakat dapat menganalisa 
kembali, mengidentifikasi, mengevaluasi, 
m e m p e r t i m b a n g k a n ,  m a u p u n 
mengembangkan semua ide dan segala asumsi 
hingga pada akhirnya kemudian akan 
memunculkan satu keputusan atau sebuah 
kesimpulan yang dianggap paling baik serta 
dapat dilakukan dan dipertanggungjawabkan. 
Budaya kritis muncul dari kesadaran kritis 
yang tumbuh dalam alam budaya berfikir. 
Budaya kritis lahir dari sikap yang selalu 
mempertanyakan kebenaran dan sumber 
kebenaran yang sesungguhnya.
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Rabu, 11 Maret 2020 menjadi suatu 
hal yang membahagiakan bagi civitas 
akademika Universitas Sebelas Maret (UNS). 
Perayaan dies natalis yang ke-44 dihadiri Wakil 
Presiden Maruf Amin, sekaligus penyerahan 
penghargaan 'Parasamya Anugraha Dharma 
Krida Upa Baksana'. Penghargaan yang 
diberikan sebagai tanda perjuangan Wakil 
Presiden Ma'ruf Amin atas perjuangan 
ekonomi syariah, menuai kontra dari kalangan 
mahasiswa. Aksi media yang digencarkan 
aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 
UNS berupa tagar #marufaminngapain 
menjadi salah satu trending di Twitter. Dilansir 
dari detik.com, tagar #marufaminngapain 
berada pada urutan ke-13 trending Twitter. 
Salah satu cuitan menyinggung peran Ma'ruf 
Amin di sektor ekonomi, seperti lapangan 
kerja, isu PHK, hingga Omnibus Law. Juru 
bicara Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Masduki 
Baidlowi mengaku melihat tagar tersebut. 
Masduki menegaskan Ma'ruf Amin selama ini 
sudah mengerjakan tugas sebagai Wakil 
Presiden dengan baik, sesuai bidang-
bidangnya.

Aksi media ini dilanjutkan dengan 
pembacaan pernyataan sikap oleh Presiden 
BEM UNS, Zainal Arifin yang dilakukan di 
gerbang depan UNS. Berikut isi pernyataan 
sikap oleh aliansi BEM UNS.

1. Siap mengawal eskalasi gerakan besar 
mengenai Omnibus Law di Solo.

2. Mendesak pemerintah untuk membuka 
ruang partisipasi publik dalam  pengembalian 
kebijakan.

3. Mengecam segala tindakan represif yang 
dilakukan oleh aparat dalam eskalasi gerakan 
Omnibus Law.

4. Aliansi BEM se-UNS bergerak atas dasar 
kepahaman ilmiah dan moral.

5. Mengecam setiap upaya politisasi gerakan 
mahasiswa oleh golongan tertentu dalam 
mengawal Omnibus Law.

Menurut penulis, aksi media ini 
memiliki peran yang sangat penting dalam  
pengawasan sosial. Aksi ini bisa menjadi 
alternatif seiring menurunnya aksi massa yang 
turun ke jalan. Perkembangan teknologi 

membwuat semua kalangan dapat memantau 
perkembangan dan kelangsungan program 
kerja Presiden. Lantas apa tindak lanjut dari 
aksi media? Apakah aksi media tersebut hanya 
sebagai angin sepoi yang berhembus dan 
berlalu? Tentu semua mahasiswa ingat aksi 
yang terjadi bulan September lalu, ketika 
momentum tersebut dimanfaatkan oleh pihak 
yang tak bertanggung jawab hanya untuk 
kepopuleran pribadi. Bahkan, banyak aktivis di 
berbagai daerah yang mengembuskan napas 
terakhirnya. Inilah yang menjadi tantangan 
Ormawa saat ini. Bisakah mereka mengajak 
masyarakat untuk melawan penindas?

Mahasiswa pada era milenial tidak 
hanya sebagai mitra kritik pemerintah. 
Mahasiswa juga perlu menjadi solusi atas krisis 
yang terjadi pada era ini. Kritik memang tak 
harus dengan solusi. Tapi alangkah lebih baik 
bila kritik diikuti dengan solusi. Lantas kita 
selalu bertanya-bertanya apa yang bisa 
dilakukan mahasiswa pada masa kini. Menurut 
Immawan Najih Prasityo, mahasiswa pada era 
ini diharapkan mengembangkan diri, sehingga 
bisa berguna bagi negara.

1. Menguasai Teknologi.

Pada era revolusi industri 4.0 
mayoritas masyarakat sudah mengenal 
kecanggihan teknologi masa kini. Dalam 
perkembangan teknologi ini pasti ada 
kekurangan dan kelebihan. Tapi, tak ada 
s a t u p u n  y a n g  d a p a t  m e n g h a m b a t 
perkembangan teknologi. Maka sebagai 
mahasiswa perlu menguasai teknologi dan 
dapat menjadi primadona masyarakat 
Indonesia.

2. Kuasai Enterpreneur

Mencari profesi pada zaman ini 
tergolong sulit. Banyak pengangguran terdidik 
tersebar dimana-mana. Lantas bagaimana 
peran mahasiswa untuk mengatasi krisis 
lapangan kerja tersebut? Sebagai intelektual, 
kita tak hanya mengandalkan pemerintah 
a p a l a g i  t e s  C P N S .  M a h a s i s w a  b i s a 
mengembangkan keahlian yang dimiliki 
selama 4-5 tahun kuliah. Itulah kenapa tak 
hanya menjadi mahasiswa kupu-kupu, karena 
banyak ilmu yang diperoleh dari perguruan 
tinggi.

3. Melanjutkan Studi di Luar Negeri.

Meski bertanya-tanya kenapa kuliah 
di luar negeri bisa berperan kepada negara? 
Setidaknya lulusan luar negeri memiliki 
kualitas yang lebih baik dari Indonesia. 
Semoga lulusan luar negeri memiliki kualitas 
lebih unggul daripada lulusan dalam negeri.

4. Menjadi Uswatun Khasanah

Negara ini seperti dipimpin oleh 
orang-orang yang kurang akhlak. Masih 
banyak kasus korupsi dan hal-hal memalukan 
yang muncul dari wakil rakyat. Maka sebagai 
akademisi, kita harus menjadi teladan bagi 
bangsa Indonesia. Jangan sampai negeri ini 
dikuasai orang-orang yang tak bertanggung 
jawab dan merugikan Indonesia. 

 

                       Anas Febrian_

Editorial.
SUARA MAHASISWA

Tugas Dadakan
Review Jurnal

Mahasiswa tentu tidak bisa 
terlepas dari buku dan referensi-referensi 
jurnal sebagai sumber belajar. Hal ini juga 
dirasakan oleh mahasiswa angkatan 2019 
yang bulan Februari  lalu memulai 
perkul iahan semester  dua.  Ket ika 
mahasiswa lain disibukkan dengan 
registrasi online dan pengisian KRS, 
mahasiswa tahun 2019 sedikit direpotkan 
dengan tugas dadakan yaitu me-review 
jurnal. Review jurnal ini bersifat wajib, 
kerena mahasiswa tahun 2019 diharuskan 
me-review jurnal UNS sebelum login 
SIAKAD untuk keperluan registrasi online 
maupun pengurusan KRS. Artinya, jika 
mahasiswa tidak me-review jurnal maka 
tidak dapat login SIAKAD.

Sayangnya, kebijakan review 
jurnal ini tidak melalui sosialisasi terlebih 
dahulu di kalangan mahasiswa. Seperti 
tugas dadakan, registrasi online dimulai 
tanggal 1 Februari, sedangkan Surat Edaran 
N o .  5 3 9 / U N 2 7 / H K / 2 0 2 0  t e n t a n g 
Pembuatan Blog Review Website UNS 
baru keluar tanggal 3 Februari yang 
langsung ditandatangani oleh Rektor UNS. 
Surat edaran tersebut tertulis tujuan 
kebijakan ini adalah untuk meningkatkan 
budaya literasi di kalangan mahasiswa 
tahun 2019 dan sebagai pengenalan website 
serta laman-laman jurnal UNS.

Kebijakan yang bertujuan untuk 
meningkatkan budaya literasi di kalangan 
mahasiswa UNS memang hal yang bagus 
dan patut untuk didukung. Akan tetapi, jika 
semua dilakukan mendadak dan tanpa 
sosialisasi terlebih dahulu, maka hal ini 
juga dapat membingungkan mahasiswa. 
Apalagi tidak semua mahasiswa akrab 
dengan dunia blogger. 

Redaksi_

Dies Natalis ke 44 UNS hingga Trending Tagar 
#marufaminngapain

Prof. Dr. Kuncoro Diharjo, S.T., M.T (Wakil Rektor 
Bidang Kemahasiswaan dan Alumi UNS)

Untuk kegiatan kedinasan internal yang tanpa sponsor dari 
luar, dibebaskan dari biaya, selama setelah kegiatan selesai 
ruangan harus bersih kembali dan tertata rapi. Namun, dalam 
SK tersebut juga ada pilihan pembayaran jasa kebersihan dan 
penataan ruangan kembali yang besarnya relatif sangat kecil. 

Bungkam :  Angka 'sangat kecil' versi Bapak dengan versi 
mahasiswa kaum danusan beda lho Pak.

Dr. Dewi Kusuma, M.Si (Wakil Dekan Bidang Umum dan 
Keuangan FKIP UNS)

Saat ini sejak  Mei  tahun 2019, fasilitas PBM semakin baik.  
Layak untuk PBM walau masih ada yang perlu diperbaiki 
khususnya di gedung C dan beberapa toilet.

Bungkam : Seperti toilet yang pintunya cuma setengah ya Bu?

Annisa (Mahasiswa Pendidikan Bahasa Indonesia 2019)

Tujuan dari program review artikel ini adalah untuk 
memperkenalkan kampus UNS secara luas dan sebagai bukti 
juga jika UNS merupakan kampus yang layak untuk 
direkomendasikan, dilihat dari prestasi yang dicapai, 
akreditasi kampus maupun program studi, kegiatan kampus, 
infrastruktur, dan yang menjadi ciri khas UNS yakni Go Green 
Campus.

Bugkam : Sudah terkenal semenjak tragedi April Mop, Mbak.

Waktu menunjukan pukul 11.50 WIB. 
Begog dan Kiko bergegas ke tempat salat Gedung 
B FKIP untuk salat zuhur. Sesampainya di tempat 
salat ternyata terdapat antrean salat cukup 
banyak. ”Yah Gog, antre banyak nih,” keluh 
Kiko. 

“Ya mau gimana Ko, orang tempat 
salatnya aja cuma  segitu sedangkan mahasiswa 
yang salat banyak banget,” jawab Begog. Kiko 
terlihat kebingungan karena jam 12.30 WIB 
akan ada kuliah lagi.“Terus gimana dong, 
setengah jam lagi kita ada kuliah nih.” 

“Ya udah sabar, gantian. Mending 
kita ambil wudhu dulu,” saran Begog. 
Sembari menunggu antrean salat, Begog dan 
Kiko akhirnya mengambil wudhu di  toilet 
dekat tempat salat. 

“Gini amat tempat wudhunya, di 
toilet, mana kotor lagi,” keluh Kiko lagi. 
“Hahaha, kamu kenapa sih Kiko kesel banget 
kayaknya,”sahut Begog sambil menggelengkan 
kepala melihat Kiko yang terlihat kesal. “Gimana  
ga kesel coba, fasilitasnya gini amat,” jawab 
Kiko. Tanpa menyahuti Kiko, 

Begog pun mengambil wudhu. Ia sendiri 
paham betul apa yang dirasakan Kiko. Setelah 
selesai salat, Begog dan Kiko langsung kembali 
ke kelas. Mereka bertemu dengan  Njenik yang 
sedang duduk di kursi depan kelas. “Woy Nik 
ngapain?” tanya Begog basa-basi. “Iya ih, panas 
banget gini malah diluar,” timpal Kiko. “Mau 
gimana, di kelas panas sumpek gitu. AC nya yang 
satu mati,” jawab  Njenik. 

Akhirnya Begog dan Kiko ikut duduk 
bersama Njenik sambil mencari angin selagi 
dosen belum dateng. Sambil menunggu Dosen 
mata kuliah selanjutnya datang, mereka bertiga 
ngobrol-ngobrol santai. Di tengah-tengah 
obrolan, Kiko tiba-tiba bertanya di luar konteks 
obrolan. ”Gog, Nik, ngrasa ga sih fasilitas 
fakultas kita ini kok kaya kurang banget ya?” 
tanya Kiko.

”Kenapa tiba-tiba tanya gitu kamu Ko?” 
tanya Njenik heran.  Begog  cuma senyum-
senyum karena Begog tahu mengapa Kiko tiba-
tiba tanya seperti itu. Begog yakin ini masih ada 
hubungannya dengan kekesalan dia waktu salat 
tadi.“Kepikiran aja gitu kayaknya fasilitas kita 
banyak yang butuh perbaikan gitu, dari tempat 
salatnya, toilet, terus juga AC yang mati,” jawab 
Kiko. 

Njenik menganggukan setuju kepada 
Kiko. “Kalian sadar ga sih kalo masih banyak 
ruang kelas yang memakai kursi kayu?” timpal 
Begog. 

“Nah  iya kan fasilitas kita itu masih 
butuh banyak  perbaikan,” sahut Kiko semangat.

“Iya sih kalo dipikir-pikir padahal kita 
juga udah bayar UKT,” ujar Njenik setuju dengan 
Begog dan Kiko kalau fasilitas yang didapatkan 
memang dirasa kurang dan banyak fasilitas yang 
butuh perbaikan. 

“Eh tapi kan Fakultas udah mencoba 
memperbaiki sarana prasana futsal sama 

gymnasium yang ada di gelora pendidikan,” 
ucap Njenik mencoba melihat usaha Fakultas 
memperbaiki fasilitas yang ada di FKIP.”Iya 
sih tapi mending membaiki fasilitas yang 
lebih urgent gak sih Nik?” tanya Begog 
kembali karena kurang setuju dengan Njenik. 

”Nah aku setuju tuh sama Begog, kan 
mending dananya buat memperbaiki shelter,” 
timpal Kiko. Menurut Kiko perbaikan shelter 
lebih penting daripada perbaikan sarana 

prasarana futsal dan gymnasium. Karena 
mahasiswa lebih banyak menggunakan shelter 
daripada lapangan futsal, sedangkan banyak 
shelter  yang rusak dan butuh perbaikan.

”Ya sih tapi setidaknya ada fasilitas yang 

diperbaiki Fakultas,” ujar Njenik. Lalu mereka 

bertiga masuk ke kelas karena dosen sudah mau 

masuk kelas. “Yaudah lah yuk masuk kelas, 

dosen udah dateng tuh,” ajak Njenik.

Lala

Oleh: Hana

Banyak Fasilitas Butuh Perhatian

Simulasi Padang Mahsyar

Layout oleh : Rama & Hana

”Gog, Nik, ngrasa ngga sih, 
kalau fasilitas fakultas kita ini 
kok kaya kurang banget ya?”
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kotor sekali. Tidak hanya itu, di ruangan 
k e l a s  s a y a  t e r a s a  p a n a s  s e k a l i . 
Sebenarnya terdapat dua AC, akan tetapi 
tidak menyala,” ujar Tyas (13/3). 

 Tidak hanya fasilitas kelas yang 
membutuhkan perhatian khusus, tetapi 
juga kamar mandi dan musala yang 
memiliki peran penting dalam sehari-
hari. Hal inilah yang harus menjadi 
perhatian lebih. Agus Tri Susilo, selaku 
dosen Bimbingan dan Konseling FKIP 
UNS mengatakan bahwa beberapa 
fasilitas belum representatif. 

 “ J i k a  d i k a i t k a n  d e n g a n 
ekspektasi UKT dengan fasilitas sarana 
prasarana gedung FKIP secara umum, 
boleh dikatakan bahwa ada beberapa 
fasilitas yang belum representatif dalam 
mendukung proses pembelajaran,” 
(14/3). Ia juga menambahkan, beberapa 
fasilitas pendukung seperti kursi dengan 
bahan kayu yang sudah tua dan usang, 
LCD yang tidak terpasang di setiap kelas, 
fasilitas papan tulis yang juga seharusnya 
perlu diganti, serta pemerataan untuk 
pemasangan AC. 

 Te r d a p a t  p u l a  k e r u s a k a n 
fasilitas berupa plafon pada gedung E 
FKIP yang merugikan bagi mahasiswa. 
Pasalnya, kerusakan plafon tersebut 

berada di kelas yang kerap digunakan 
untuk proses belajar mengajar. Akibatnya, 
kelas dipindahkan ke ruang pengganti. 
M a h a s i s w a  g e d u n g  E  y a n g  b i a s a 
menggunakan kelas tersebut berharap agar 
pihak fakultas segera memperbaiki plafon 
yang rusak agar kelas dapat digunakan 
sebagaimana mestinya.

 Menurut Dewi Kusuma Wardani 
selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan 
Keuangan FKIP UNS, sejak bulan Mei 
2019 fasilitas yang ada di FKIP UNS 
semakin baik dan pembaruan serta 
penyempurnaan fasilitas terus dilakukan. 
"Tentu saja hal ini membutuhkan waktu 
yang tidak sedikit karena area FKIP 
memiliki area yang sangat luas. Beberapa 
fasil i tas yang sudah dibangun dan 
diperbarui antara lain, laboratorium 
komputer gedung A lantai 1 sebanyak 40 
unit, laboratorium komputer gedung A 
lantai 2 sebanyak 65 unit, laboratorium 
komputer gedung D sebanyak 35 unit, 
Internasional Conference Room gedung A, 
ruang Prodi Pendidikan Bahasa Jawa 
gedung A, ruang Prodi Pendidikan Ilmu 
P e n g e t a h u a n  A l a m  g e d u n g  D , 
laboratorium komputer gedung Pabelan 
sebanyak 40 unit, ruang kelas Pendidikan 
Luar Biasa standar internasional, ruang 

sidang PLB standar internasional, ruang 
International office dan jurnal, sarana 
prasarana futsal, gymnasium mahasiswa 
be lakang gedung B,  dan l a in - la in , " 
ungkapnya melalui pesan whatsapp. Dewi 
juga menambahkan, akan segera melakukan 
rehabilitasi toilet di gedung E dan C lantai 1, 
toilet PGSD Surakarta, dan aula serta asrama 
PGSD Kebumen yang akan dimulai pada 
tahun 2020.

 Agus berharap adanya komitmen 
dan komunikasi dari para pemangku 
kebijakan terkait hal ini. “Harapan agar hal ini 
tersolusi adalah komitmen, komunikasi dan 
t anggung jawab d i  an ta ra  pemangku 
kebijakan dan user bahwa semua mahasiswa 
baik di FKIP maupun di fakultas yang lain 
harus mendapatkan hak yang sama khususnya 
dalam pelayanan fasilitas standar minimal 
terpenuhi,” ujar Agus (14/3).

Febita_

Laili_

54% Responden : Kebijakan Konten Blog Review Website UNS Perlu

Diadakan dengan Syarat-syarat Tertentu

tersebut menimbulkan kebingungan dari 
pihak Ormawa. Mereka mempertanyakan 
kejelasannya karena selama ini selalu 
dikenai tarif saat mengadakan acara di 
Auditorium atau Student Center (SC). 
Menurut Irfan, jawaban yang diberikan 
Rektor t idak menambah pemahaman  
mahasiswa terkait kejelasan fasilitas kampus 
yang berbayar, tetapi malah menimbulkan 
polemik baru. Irfan juga mengungkapkan 
bahwa mahasiswa sebenarnya t idak 
mempermasalahkan berbayar atau tidaknya 
fasilitas kampus. Namun, mahasiswa 
membutuhkan informasi pengorganisasian 
uang yang dibayarkan saat menggunakan 
fasilitas tersebut. 

 Pihak UKM BKKT mendapat 
penjelasan dari Tata Usaha (TU) Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis (FEB) saat akan 
menggunakan aula untuk salah satu acara 
yakni Rias Akbar. Menurut penjelasan TU 
FEB, terkait adanya pembayaran saat 
pemakaian fasi l i tas kampus disebut 
Sumbangan Bantuan Umum (SBU). SBU ini 
nantinya akan masuk ke Fakultas dan 
Rektorat. Berangkat dari pernyataan 
tersebut, Irfan bermaksud untuk mencari 
kejelasan pada pihak birokrat kampus agar 
mendapat pandangan dari dua pihak. 

 Hal ini juga dibenarkan oleh Ketua 
UKM Peron, Briyan Padsyah Ariyanto. 
“Masih, kalau Peron kan sering pakainya itu 

Aula Gedung F kalau mau pentas, dan masih 
berbayar,” (12/03). Peron merupakan salah 
satu Ormawa di Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan (FKIP) UNS yang bergerak 
dalam bidang seni dan kebudayaan. Briyan 
mengatakan bahwa hampir setiap tahun 
Peron mengadakan acara rutin tahunan yang 
memanfaatkan fasilitas kampus dan selama 
itu pula Peron masih membayar fasilitas 
kampus yang digunakan. Hal ini tidak selaras 
dengan pernyataan Rektor pada pelantikan 
Ormawa yang menyampaikan bahwa 
fasilitas kampus bagi mahasiswa gratis. “Itu 
sebenarnya dari dulu Rektor dan Pak Dekan 
tahunya memang tidak berbayar. Jadi waktu 
ketemu dan kumpul dengan Bu Dewi Wakil 
Dekan dua (Re: Wakil Dekan Bidang Umum 
dan Keuangan)  itu sama Pak Dekan Pak 
Mardiyana itu tidak tahu kalau fasilitas 
kampus berbayar,” ujar Briyan (12/03). Hal 
ini tentu menimbulkan kebingungan bagi 
mahasiswa. Tak jauh berbeda dengan Irfan, 
Briyan juga tidak mempermasalahkan 
berbayar atau tidaknya. Namun lebih fokus 
pada  ke je lasan  a lokas i  b iaya  yang 
dibayarkan. 

 Kuncoro Diharjo selaku Wakil 
Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 
UNS menyampaikan bahwa untuk kegiatan 
kedinasan internal yang tanpa sponsor dari 
luar, dibebaskan dari biaya selama setelah 
kegiatan selesai ruangan harus bersih 

kembali. Pernyataan ini cukup menjawab 
polemik yang ada selama ini terkait 
kejelasan fasilitas kampus yang berbayar. 
Pada Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 
2018 yang ditanda tangani oleh Ravik 
Karsidi selaku Rektor Universitas Sebelas 
Maret periode 2015-2019, terdapat biaya 
pembayaran kegiatan untuk kebersihan dan 
penataan ruang kembali serta operator 
kelistrikan dan audio yang ada. Dalam 
Peraturan tersebut dijelaskan rincian 
pembayaran serta nominal yang harus 
dibayarkan sesuai falilitas yang digunakan. 

 Irfan dan Briyan berharap bahwa 
tar i f  fas i l i tas  kampus saat  in i  b isa 
diturunkan, dan pihak universitas dapat 
memberikan subsidi untuk para pekerja yang 
lembur. Subsidi tidak harus penuh 100%, 
namun setidaknya bisa sedikit mengurangi 
tarif tanpa memotong upah pekerja yang 
lembur.

Ferlinda_

Syifa_

Menguak Kejelasan...

Apa Kabar...

B e r d a s a r k a n  S u r a t  E d a r a n 
No.539/UN27/HK/2020 tentang Pembuatan 
Konten Blog Review Website UNS. Kebijakan 
ini menjadi salah satu langkah Universitas 
Sebelas Maret Surakarta (UNS) untuk 
meningkatkan budaya literasi bagi mahasiswa 
baru UNS tahun 2019 dan lebih mengenalkan 
website serta laman-laman jurnal yang ada di 
UNS. Pembuatan review jurnal ini dilakukan 
saat mahasiswa baru angkatan 2019 akan 
melakukan heregistrasi, karena ini menjadi 
salah satu syarat wajib agar mahasiswa baru bisa 
melakukan heregistrasi. Surat edaran tersebut 
dikeluarkan pada tanggal 3 Februari 2020 dan 
mulai diterapkan pada tanggal 5 Februari. 
Penerapan SE ini bisa dikatakan mendekati 
batas akhir pembayaran UKT dan/atau 
pelaksanaan heregistrasi yang jatuh pada 
tanggal 7 Februari 2020. Langkah-langkah 
untuk pengisian konten blog ini membutuhkan 
waktu yang cukup lama, dan hal inilah yang 
membuat ketar-ketir mahasiswa baru yang 
melakukan heregistrasi di akhir waktu. 
Kemungkinan terburuk apabila mahasiswa telat 
melakukan heregistrasi adalah mahasiswa yang 
bersangkutan tidak dapat mengikuti kegiatan 
perkuliahan. 

Adennia Oktaviana,  Mahasiswa 
Manajemen angkatan 2019 mengatakan bahwa 
sosialisasi mengenai kebijakan ini terlalu 
mendadak dan bahkan ada mahasiswa yang 
tidak mengetahui mengenai hal ini sehingga 
menghambat proses heregistrasi. Di sisi lain, 
pember i t ahuan  yang  mendadak  akan 
memberatkan bagi mahasiswa yang belum 
membayar UKT, ungkap Indri Purnamasari 
Mahasiswa PGSD 2019 saat diwawancarai oleh 
reporter LPM Motivasi. Menanggapi hal 
tersebut, Wakil Rektor Bidang Akademik UNS, 
Yunus mengatakan bahwa edaran review artikel 
UNS untuk mahasiswa 2019 sudah diinfokan 
dan disosialisasikan sejak PKKMB mahasiswa 
baru tahun 2019. 

Menanggapi hal tersebut, Kru LPM 
Motivasi FKIP UNS Bidang Penelitian dan 
Pengembangan  (L i tbang)  me lakukan 
penyebaran polling. Polling diambil dengan 
teknik sampling secara acak (random sampling) 
terkait dengan pelaksanaan pembuatan konten 
blog review website UNS. Jumlah responden 
yang diambil dalam random sampling ini adalah 
43 Mahasiswa yang berasal dari berbagai 
fakultas di  UNS. Adapun pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan sebagai berikut   

1. Apakah Anda mengetahui tentang surat 
edaran tersebut ? 

2. Perlukah kebijakan seperti ini dibuat? 
Terangkan pendapat Anda?

3. Bagaimana tanggapan Anda jika peraturan 
tersebut berlaku untuk semua mahasiswa UNS? 

Berdasarkan hasil rekapitulasi polling 
yang dihimpun, pada pertanyaan pertama 
mengenai apakah Anda mengetahui tentang 
surat edaran tersebut, sebanyak 79% yaitu 34 
mahasiswa menjawab Ya dan sebanyak 21% 
yaitu 9 mahasiswa menjawab Tidak. Wita 
Hidayati, mahasiwi Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan (FKIP) angkatan 2019 
menjawab bahwa ia mengetahui dari grup 
WhatsApp .  Muhammad Ridwan Faza , 
mahasiswa Fakultas Teknik 2019, mengatakan 
bahwa dia hanya mengetahui terkait review saja 
tanpa mengetahui bahwa ada surat edaran 
tersebut. “Belum tapi terkait review saya tahu,” 
ujarnya. Sedangkan Rolliyana Riska Mahilda 
mahasiswa FKIP 2019 menyebutkan bahwa ia 
sudah tahu dari teman dan website UNS. 
Selanjutnya, Halimah Fitria Dewi mahasiswa 
FKIP 2019 menjawab bahwa dirinya tidak tahu. 
“Tidak tahu, saya mendapatkan info membuat 
konten blog review hanya dari teman yang 
menyuruh membuat blog untuk syarat 
heregristrasi. Selain itu, Rahma Damayanti 
mahasiswa FKIP angkatan 2019 juga 
berkomentar tidak. “Sebelumnya tidak, saat 
saya membaca survei ini.

Pada pertanyaan kedua mengenai 
perlukah kebijakan ini dibuat dan terangkan 
pendapat Anda, sebanyak 54% atau 23 
mahasiswa menjawab Perlu, sebanyak 37% 
yaitu 16 mahasiswa menjawab Tidak dan 9% 
atau 4 mahasiswa masih bimbang. Arini Arum 
Madzani mahasiswa  FKIP 2019 salah satu 
responden yang menjawab perlu. “Perlu karena 
salah satu upaya peningkatan l i terasi 
mahasiswa. Wike rahayu mahasiswa FKIP 
angkatan 2019 berpendapat bahwa informasi 
yang masuk sangat mepet. "Sebenarnya 
kebijakan ini bagus,  namun seperti yang kita 
ketahui bahwa informasi yang masuk ke 
mahasiswa sangat mepet bahkan ada beberapa 
mahasiswa yang keteteran mengerjakannya.� 
Selanjutnya Adhelyn dari FKIP 2019 juga 
berpendapat sama bahwa kebijakan yang 
diinformasikan sangat mendadak. "Iya kalo 
memang tujuannya seperti yang dicantumkan di 
atas silakan. Tapi memang kebijakan ini sangat 

mendadak jadi saya akui waktu itu juga belum 
terlalu siap.� Ridwan Agung Nugroho 
mahasiswa FKIP 2019 mengungkapkan bahwa 
tidak perlu adanya review situs UNS. "Tidak 
perlu. Pembuatan review blog situs UNS tidak 
perlu diharuskan. Namun, apabila ada yang 
membuat review tersebut dan berkualitas baik, 
perlu adanya apresiasi dari UNS," terangnya. 
Sedangkan Yehezkiel Yudha salah satu 
mahasiswa 2019 yang masih bimbang dan 
mengatakan bahwa kebijakan dibuat tergantung 
fungsi dan tujuan. "Banyak sudut pandang yang 
bisa kita ambil dalam penentuan keputusan 
untuk mereview artikel dan mengunggahnya di 
blog. Dari satu sisi hal tersebut meningkatkan 
kemampuan literasi mahasiswa dan analisis 
namun di sisi yang lain terdapat kendala 
kurangnya informasi dan ribetnya tata cara 
pengunggahan. Kalau di bilang perlu. 
Tergantung. Tergantung fungsi dan tujuan 
utama dari perintah untuk review tersebut. Dan 
mungkin jika memang diputuskan untuk tetap 
diadakan harus ada pembenahan di beberapa 
aspek seperti upload dan tata cara agar tidak 
terlalu riweh.

Pada pertanyaan ketiga, tentang 
Bagaimana tanggapan Anda jika peraturan 
tersebut berlaku untuk semua mahasiswa UNS, 
sebanyak 49% yaitu 21 mahasiswa menjawab 
Setuju dan 51% yaitu 22 mahasiswa menjawab 
Tidak.  Fu'ad Aminullah salah satu mahasiswa 
FKIP yang berpendapat setuju. �Setuju, dengan 
mencoba dengan kajian dalam penerapannya. 
Dengan konsep mana yang cocok ketika 
diterapkan, jangan langsung ujug-ujug langsung 
dibebankan langsung ke seluruh mahasiswa.� 
Begitu juga dengan Rolliyana Riska Mahilda 
dari FKIP 2019 menjawab setuju. “Jika 
tujuannya baik dan berpengaruh baik, saya 
setuju dengan catatan perlunya follow up dan 
kemudahan dalam mereview jurnal,  jelasnya. 
Selanjutnya Mikhael  dar i  FKIP 2019 
merupakan salah satu mahasiswa yang tidak 
setuju. Tidak, pembuatan blog adalah inisiatif 
setiap individu tanpa perlu adanya paksaan. 
Begitu juga dengan Victor Antonio Jevon dari 
FKIP 2019 yang juga tidak setuju. “Tidak, 
sebaiknya mahasiswa baru saja dan penugasan 
itu diberikan setelah PKKMB saja.

oleh: Rama

1.  Apakah Anda mengetahui

     tentang surat edaran tersebut? 

Iya
79% Tidak
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2.  Perlukah kebijakan ini dibuat? 
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      peraturan tersebut berlaku untuk
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Surat Edaran Dadakan...

terlalu mendadak. Terlebih lagi, 3 hari 

menjelang deadline heregistrasi pada 

siakad, mahasiswa yang sudah heregistrasi 

sebelum surat edaran ini turun, maka tidak 

bisa mengurus Kartu Rencana Studi (KRS) 

sebelum mengunggah review artikel. 

Sedangkan mahasiswa yang belum 

melakukan heregistrasi tidak akan bisa 

login siakad sebelum mengunggahnya. 

Annisa, mahasiswa Pendidikan Bahasa 

Indonesia 2019 menanggapi program ini 

sebagai sarana untuk melatih kemampuan 

menulis dan berpikir kritis mahasiswa.    

Menurutnya, hal ini dapat melatih 

mahasiswa untuk pandai menulis ilmiah 

hingga tahap akhir, yakni skripsi. “Menulis 

review jurnal  tentu mengharuskan 

mahasiswa mencari data-data pendukung 

dan kembali menyusunnya menjadi sebuah 

tulisan. Program review jurnal yang 

bertema UNS juga menjadi salah satu 

wadah agar nama UNS lebih mendunia, 

utamanya dalam bidang tulisan dan 

internet. Mengingat sekarang semua orang 

bisa mengakses internet atau membaca dari 

mana saja. Setelah UNS dikenal melalui 

media, maka akan banyak orang yang 

tertarik dan mencari lebih dalam lagi 

tentang UNS,” tambahnya (25/04).

 Annisa juga mengatakan bahwa 

tidak ada sosialisasi mengenai review jurnal 

ini, sehingga mahasiswa cukup terkejut saat 

mengetahui diwajibkannya me-review 

jurnal terlebih dahulu sebelum mengakses 

siakad.  Menurutnya,  tidak  semua 

mahasiswa melakukan heregistrasi di awal 

waktu. “Saat sudah mengirim review jurnal 

ini jika ada yang tidak sesuai harus 

diperbaiki dahulu dan harus menunggu 

beberapa saat untuk bisa login siakad dan 

heregistrasi,” ujar Annisa. Meskipun 

demikian, Annisa berharap program ini 

tetap dijalankan agar mahasiswa UNS juga 

mengenal secara jauh kampusnya dan bisa 

membawanya ke ranah publik yang lebih 

kompleks.

 Adennia  Oktaviana  Fadli , 

mahasiswa Manajemen 2019 mengatakan 

bahwa tidak ada pemberitahuan atau 

sosialisasi mengenai program ini. Bahkan ia 

tidak tahu caranya meski sudah ada buku 

panduan. Pasalnya, mahasiswa angkatan 

2019 diharuskan membuat blog post di 

salah satu web blog provider untuk 

mendukung review artikel yang akan 

dilakukan.  “Sama sekali tidak ada. Bahkan 

saya sama sekali tidak tahu dan bagaimana 

caranya. Jikalau seandainya ada hal seperti 

itu, lebih baik disosialisasikan terlebih 

dahulu, jangan mepet- mepet waktunya 

apalagi banyak yang tidak tahu dan harus 

mengerjakan dalam waktu 24 jam. Sangat 

tidak efektif dan efisien,“ ujar Adennia 

(25/04).

 

Menanggapi hal tersebut, Wakil Rektor 

Bidang Akademik UNS, Ahmad Yunus 

mengatakan bahwa edaran review artikel 

jurnal UNS untuk mahasiswa 2019 sudah 

diinfokan dan disosialisasikan sejak 

Program Kenal Kampus Mahasiswa Baru 

(PKKMB) 2019. “Itu edaran sejak PKKMB 

mahasiswa 2019, pada saat PKKMB,” ujar 

Yunus  saat  diwawancarai  melalui 

Whatsapp (02/04).

 Sebelumnya, reporter LPM 

Motivasi telah meminta permohonan 

wawancara dengan pihak akademik UNS. 

Namun, pihak Akademik mengatakan 

bahwa kebijakan yang berkaitan dengan 

review artikel atau jurnal ini tidak ada 

hubungannya dengan pihak akademik 

UNS, melainkan dengan perpustakaan 

pusat UNS. Sampai berita ini ditulis, pihak 

pe rpus takaan  pusa t  UNS  be lum 

memberikan konfirmasi. 

Sagita_

Ridwan_
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Prof. Dr. Kuncoro Diharjo, S.T., M.T.

Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni

“Kegiatan kedinasan internal yang tanpa sponsor dari luar,

dibebaskan dari biaya selama setelah kegiatan selesai

ruangan harus bersih kembali dan tertata rapi,”

Berikut adalah hasil wawancara 

reporter LPM Motivasi dengan Prof. Dr. 

Kuncoro Diharjo, S.T., M.T. selaku Wakil 

Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni 

melalui Whatsapp pada 12 April 2020.

Pada pelantikan Ormawa se-

UNS, menyinggung tentang fasilitas 

berbayar di  UNS,  namun Rektor 

menjawab jika tidak ada fasilitas 

berbayar. Padahal, pada kenyataannya 

fasilitas sifatnya berbayar. Bagaimana 

kejelasan tentang hal tersebut?

 Untuk kegiatan kedinasan internal 

yang tanpa sponsor dari luar, dibebaskan dari 

biaya selama setelah kegiatan selesai 

ruangan harus bersih kembali dan tertata 

rapi. Namun, di dalam SK tersebut juga ada 

pilihan pembayaran jasa kebersihan dan 

penataan ruangan kembali yang besarnya 

relatif sangat kecil. 

 Jadi prinsipnya, biaya pembayaran 

kegiatan yang ada hanya untuk kebersihan 

(menyapu dan pengepelan lantai) dan 

penataan ruang kembali serta operator 

kelistrikan dan audio yang ada. Hal ini bisa 

dipahami karena tidak ada tugas rutin 

pegawai kebersihan untuk fasilitas umum.

Apakah sekarang sudah ada SK Rektor 

baru tentang hal tersebut? 

 Baik, kami sudah dapat SK-nya 

yang ditandatangani Pak Rektor (saat itu), 

Prof. Ravik.

Apakah event  yang diadakan oleh 

mahasiswa tetapi mendatangkan sponsor 

dari luar tetap berbayar?

 

 Secara aturan ya mengikuti aturan 

yang ada. Aturan itu dibuat juga sudah 

memper t imbangkan lebih  jauh dan 

mendalam.

 Dalam hal ini perlu keterbukaan 

antara panitia kegiatan dan pihak sponsor 

dengan pihak UNS. Kalau memang misalnya 

sponsornya hanya berupa bantuan sarana 

kegiatan, bisa dipahami tanpa berbayar. 

Namun jika memang kegiatannya ada 

sponsor finansial yang harus mengikuti 

aturan yang ada. Semua akan nyaman jika 

sama-sama terbuka.

Apakah aturan ini berlaku baik di hari 

libur maupun hari kerja? 

Prinsipnya, mohon baca Surat Keputusan 

Rektor secara detail.
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