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Akhir tahun 2016 mahasiswa Univer-
sitas Negeri Malang (UM) digeger-
kan dengan Peraturan Rektor Nomor 

11 Tahun 2016 tentang Penggunaan Ru-
ang Sekretariat Organisasi Kemahasiswaan 
(Ormawa) UM. Pasal 7 dalam SK tersebut 
menyatakan perihal waktu penggunaan 
sekretariat Ormawa, “Peraturannya adalah 
Ormawa diperbolehkan untuk berkegiatan 
mulai pukul 06.00-22.00 WIB, saya rasa wak-
tu itu sudah cukup bagi mahasiswa untuk 
berorganisasi”, tutur Imam Khotib, Kasubag 
MPIKA. 

Tujuan diberlakukannya peraturan ini, 
sebagai bentuk antisipasi terjadinya hal-hal 
yang tidak diinginkan, serta mengoptimal-
kan tujuan pendidikan. “Kalau dalam rangka 
menyerap ilmu yang baik tidak masalah, 
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namun biasanya dimanfaatkan sebagai kos-
kosan”, jelas Imam Khotib. Beliau juga me-
maparkan bahwa sebenarnya warga Ormawa 
diperbolehkan melakukan kegiatan di atas 
pukul 22.00 WIB, dengan syarat melampir-
kan surat keterangan perizinan secara tertu-
lis dari Wakil Rektor III atau pimpinan yang 
ditunjuk. 

Mahfudz, salah satu Satpam UM, mem-
benarkan terkait toleransi waktu tersebut. Pi-
hak Satpam akan menghampiri tempat yang 
masih melakukan aktivitas. Jika memang ke-
giatan tidak dapat selesai pukul 22.00 WIB, 
maka Ormawa terkait harus menunjukan 
surat izin dan menyetorkan nama-nama yang 
berpartisipasi dalam acara tersebut. 

Jam Malam Harus Dikaji Ulang
Tim Penelitian dan Pengembangan 

(Litbang) LPM Siar UKMP UM melakukan 
riset dengan menyebarkan angket ke setiap 
Ormawa di UM terkait jam malam. Hingga 
tanggal 15 Februari 2017, 53 yang valid dari 
79 angket yang disebar , hasilnya 81,13% 
menginginkan jam malam tersebut dihapus-
kan. 

Seperti apa yang dikatakan oleh Mu-

hammad Khoirul Fatihin, “Saya tidak setuju 
dengan peraturan ini karena akan mem-
batasi kreativitas mahasiswa dalam berke-
giatan”, ujar Presiden Mahasiswa UM ini. Ia 
juga menegaskan, peraturan pembatasan jam 
malam perlu dikaji ulang. Hal senada juga 
diungkapkan oleh Kadek, anggota Badan 
Eksekutif Mahasiswa Fakultas Pendidikan 
Psikologi (BEM FPPsi). Ia menuturkan perlu 
adanya kebijakan yang mendukung pengem-
bangan keterampilan dan kognitif mahasiswa 
karena pemberlakuan peraturan ini akan 
menghambat kreativitas mahasiswa. (ugk//
hna)

81,13%

18,87%

Sumber: Litbang LPM Siar

Hasil Riset Jam Malam UM

Jam malam dihapus
Jam malam tetap
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“Hoax muncul karena 

ada permintaan, 
permintaan ada 

karena kepentingan.”

-Randi Lustanto
(Mahasiswa Ilmu Filsafat UI)
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Pemberlakuan Peraturan Rektor Univer-
sitas Negeri Malang  (UM) Nomor 11 
Tahun 2016 tentang Penggunaan Ru-

ang Sekretariat Organisasi Kemahasiswaan 
(Ormawa) Universitas Negeri Malang Pasal 
7 ayat 1 (a) “Penggunaan Ruang Sekretariat 
Ormawa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 
ayat (1) mulai pukul 06.00 WIB sampai den-
gan pukul 22.00 WIB” rupanya berdampak 
pada stabilitas keamanan di kampus. Penera-
pan pembatasan kegiatan mahasiswa di kam-
pus sebagai upaya peningkatan keamanan 
dan ketertiban kampus masih diragukan. 

Minggu (15/1) terjadi perampokan di 
Kompleks Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 
UM sekitar pukul 01.00 WIB.  Tersangka  me-
masuki wilayah UM dengan meninggalkan 
mobil di luar pagar Jalan Semarang dan ma-
suk lewat jalan setapak.  “Pelaku yang meru-
pakan warga Kelurahan Bareng, Klengkeng 
itu berusaha untuk mencuri sepeda lipat pu-
tih di Kompleks UKM, tetapi dalam aksinya 
dia tertangkap basah oleh Imam, Ketua UKM 
Jonggring Salaka,” ungkap Junaedi, Satpam di 
pos Jalan Semarang. 

Kini kasus pencurian tersebut sedang 
dalam proses penyidikan Polsek Lowokwaru. 
Muhammad Thohir, penyidik kasus pencuri-
an di UM menyatakan bahwa berkas-berkas 
dari kasus tersebut sudah final dan pelaku 
akan menjalankan persidangan.  Tersangka 
dari kasus pencurian di Kompleks UKM UM 
terancam pidana penjara 2-3 tahun.  Peris-
tiwa ini merupakan bukti bahwa efektivitas 
dari keamanan di UM perlu ditingkatkan. 

Mengingat jam malam yang diterapkan, 
mengharuskan mahasiswa meninggalkan 
kampus.  Seperti yang dinyatakan oleh Mu-
hammad Thohir, pihak kampus perlu menin-
gkatkan fasilitas keamanan, seperti menam-
bah lampu penerangan di setiap jalan yang 
ada di wilayah kampus.  

Minimnya keamanan kampus juga  dis-
adari oleh Kasubag Minat, Penalaran, dan In-
formasi Kemahasiswaan dan Alumni (MPI-
KA) UM, salah satu penyebabnya karena 
masih banyak jalan tikus di sekitar kampus 
UM.  Selain itu, kondisi pintu gerbang yang 
mudah dilewati orang dari luar juga memicu 
keamanan kampus kurang terjaga. Kedepan-
nya, UM akan terus memperbaiki keamanan 
di lingkungan kampus. (bww//bia)

Ada Jam Malam, 
Maling Berkeliaran

egori karst kelas satu yang tidak bisa dit-
ambang. Hal ini berdasarkan Keputusan 
Menteri ESDM Nomor 17 tahun 2012 Pasal 
3 tentang Penetapan Kawasan Bentang Karst 
yang berbunyi “KBAK merupakan kawasan 
lindung geologi sebagai bagian dari kawasan 
lindung nasional.”.

Sebenarnya Otto sudah menawarkan 
solusi untuk perbukitan Karst di Gombong 

Selatan. Ia menuturkan bahwa kawasan 
karst Gombong Selatan memiliki potensi be-
sar untuk dikembangkan dengan difokuskan 
pada usaha penyelamatan fungsi karst.  

Pertama, pengembangan wisata gua 
berupa penelusuran gua, berjalan kaki, atau-
pun berkuda dengan prinsip “pembangunan 
oleh masyarakat”.  Hal ini selain sebagai usa-
ha pelestarian juga mampu untuk menambah 
pendapatan daerah melalui keberadaan pari-
wisata karst Gombong Selatan. 

Kedua, membangkitkan kegiatan agro 
perhutanan dengan meningkatkan aktivitas 
penanaman berbagai jenis pohon di kawasan 
karst sebagai usaha meningkatkan kemam-
puan daya serap air guna mencegah terjadin-
ya banjir.  

Ketiga, pengembangan laboratorium 
geologi yang mencakup ilmu speleologi 
(mempelajari gua), ilmu hidrologi (ilmu air), 
dan biospeleologi (ilmu yang mempelajari 
kehidupan bawah tanah) guna meningkat-
kan jaringan lembaga ilmu pengetahuan di 
wilayah Kebumen.

Melalui ketiga hal tersebut, pembangu-
nan kawasan karst Gombong Selatan secara 
berkelanjutan tidak lagi bertentangan dengan 
kondisi lingkungan, bahkan dapat mening-
katkan kesejahteraan rakyat kecil. 

*Penulis adalah pegiat LPM Siar UKMP UM 

Minimnya 
keamanan 

kampus juga disadari 
oleh Kasubag Minat, 

Penalaran, dan 
Informasi Kemaha-
siswaan dan Alumni 

(MPIKA) UM

Ilustrasi Brian/
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Masih ingatkah Anda jika 
kampus Universitas Ne-
geri Malang (UM) pernah 

menerapkan tarif parkir? Tetapi, kini selu-
ruh civitas akademika UM bebas memarkir 
kendaraan mereka tanpa membayar tarif 
parkir sepeserpun.  Hal ini tidak lepas dari 
perjuangan aliansi UM Bergerak.  

Ide untuk mengadakan aliansi UM 
Bergerak berangkat dari keresahan- keresa-
han beberapa mahasiswa 
atas kebijakan kampus 
yang dirasa kurang pro-
mahasiswa. Keresahan 
mahasiswa atas kebijakan 
kampus itu tidak bisa han-
ya ditanggung dan diper-
juangkan oleh satu kom-
ponen tertentu, tapi harus 
menjadi perjuangan ber-
sama. UM Bergerak adalah 
platform bagi mahasiswa 
UM dalam mengaktualisa-
sikan ide-ide mereka untuk UM yang lebih 
baik. Semua elemen ormawa UM, baik itu 
Organisasi Pemerintahan (OPM) maupun 
Organisasi Nonpemerintahan (ONPM) serta  
mahasiswa UM lainnya yang peduli dengan 
kondisi kampus bersama-sama bergerak 
memperjuangkan hak-hak sebagai maha-
siswa dalam aliansi UM Bergerak.

UM Bergerak memiliki 3 tuntutan po-
kok yaitu (1) parkir gratis, (2) manajemen 

aset pro mahasiswa dan (3) transparansi 
laporan keuangan UM. Poin pertama telah 
berhasil dihapuskan berkat perjuangan UM 
Bergerak tahun 2016 lalu, sedangkan tuntu-
tan lainnya belum terealisasi. 

Ditanya mengenai kelanjutan aliansi 
tersebut,  Anam, Ketua Dewan Perwakilan 
Mahasiswa (DPM) periode kepengurusan 
2016 mengaku bahwa tuntutan UM Berge-
rak ini belum seluruhnya bisa terealisasi di 

kepengurusannya. 
Dengan optimis ma-
hasiswa Fakultas 
Ilmu Sosial (FIS) ini 
berkata bahwa tun-
tutan poin 2 dan 3 
pasti bisa terealisasi. 
Saat ini, upaya yang 
dilakukan Anam 
sebagai demisioner 
adalah merekomen-
dasikan kepada pe-
ngurus selanjutnya  

untuk meneruskan perjuangan UM Berge-
rak. “Harapannya apa yang belum selesai 
dikepengurusan kami, akan kami dorong un-
tuk direalisasikan,” ungkapnya saat diwawan-
carai di depan gedung A2 setelah acara pelan-
tikan pengurus Ormawa 2017.

Anam juga menceritakan tentang 
kendala perjuangan UM Bergerak. “Agenda 
Advokasi UM Bergerak dimulai September 
setelah agenda Pengenalan Kehidupan Kam-

Semangat “UM Bergerak” 
Belum Meredup

Permasalahan lingkungan yang diha-
dapi oleh negara ini senantiasa silih berganti. 
Hal ini terbukti dari masa ke masa, kekayaan 
alam Indonesia terus mengalami kerusakan. 
Pembakaran hutan di Kalimantan, alih fung-
si lahan di Merauke, reklamasi Teluk Benoa, 
dan yang terbaru kasus pabrik semen di 
Gombong Selatan. 

Kawasan perbukitan karst yang terle-
tak di wilayah Gombong Selatan, Kabupaten 
Kebumen, Provinsi Jawa Tengah rencananya 
akan dibangun PT Semen Gombong, anak 
usaha milik PT Medco Energi. Perusahaan 
ini tergabung ke dalam Grup Medco, peru-
sahaan minyak dan gas bumi yang tersebar 
di wilayah Indonesia. Seperti dilansir awas-
mifee.potager.org., “Medco Grup merupakan 
perusahaan yang berperan dalam peram-
pasan tanah di Indonesia dan telah memicu 
kerusakan sumber daya alam sekitarnya,”

Menurut Otto, salah satu pegawai PT 
Semen Gombong, perbukitan kapur yang 
kaya akan gua alam itu, rencananya akan dit-
ambang hingga 200 tahun ke depan dengan 
kapasitas produksi penambangan mencapai 
1,8 hingga 2 juta ton per tahun. Sangat dis-
ayangkan jika proyek pembangunan pabrik 
semen dilanjutkan karena karst merupakan 
daerah resapan air yang paling bagus. Hal 
tersebut dikhawatirkan dapat mengancam 
fungsi hidrologi pengunungan karst sebagai 
penampung air alami di bawah tanah, serta 

menjadi penyedia air bersih untuk kebutu-
han hidup masyarakat.

Selain itu, mongabay.co.id memaparkan 
bahwa kawasan perbukitan karst Gombong 
merupakan wilayah penyimpan air hujan 
utama . Apabila bukit-bukit yang menjadi 
tandon penyimpan air hilang maka akan 
mengakibatkan tidak tersimpannya air hujan 
pada zona epikarst (terletak pada kedalaman 
30-50 meter di bawah permukaan karst). Bila 
kawasan karst hilang, masyarakat Kebumen 
khususnya Gombong Selatan terancam ter-
kena musibah banjir dan kehilangan sumber 
mata air.

Petrasa dalam artikelnya di mongabay.
co.id juga menyatakan bahwa dengan adanya 
pabrik semen akan menyumbang emisi gas 
rumah kaca sekitar 22.674,6 gram.  Limbah 
dari pabrik semen, seperti Nitrogen Ok-
sida (N2O2) akan menyebabkan kerusakan 
lapisan ozon yang memicu terjadinya hujan 
asam.  Selain itu, sekitar 11.500 jiwa dari lima 
desa, yaitu Desa Sikayu, Desa Nogoraji, Desa 
Banyumudal, Desa Karangsari, dan Desa 
Mergosono berpotensi tepapar langsung par-
tikel debu akibat penambangan dari kegiatan 
pabrik semen.  

Rencana pembangunan PT Semen 
Gombong perlu dikaji ulang mengingat Ka-
wasan Bentang Alam Karst (KBAK) meru-
pakan kawasan lindung yang wajib untuk 
dijaga karena sudah ditetapkan sebagai kat-

Oleh: Bella Wahyu Wijayanti*

Tambang Semen Datang, 
Air dan Karst Hilang

UM Bergerak 
memiliki 3 tuntu-
tan pokok yaitu:
(1) parkir gratis, 

(2) manajemen aset pro 
mahasiswa dan 
(3) transparansi 

laporan keuangan 
UM
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pus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB), tapi 
setelah hampir di akhir kepengurusan aliansi 
ini terbengkalai setelah elemen Ormawa 
(khususnya OPM) mulai sibuk mempersiap-
kan regenerasi yang sangat memakan waktu 
dan pikiran, atau kami biasanya menyebut 
musim Pemilu Raya (Pemira).”

Kendala-kendala senada juga di-
ceritakan Hasbi, sejawat Anam dalam UM 
bergerak. “Semua Progam Kerja (Proker) 
menumpuk dan dituntut untuk selesai di se-
mester genap,  sebab ada agenda penting di 
semester ganjil yang butuh persiapan optimal 
seperti PKKMB,” papar Hasbi saat ditemui di 
Kafe Pustaka di hari yang berbeda. Beberapa 
kendala tersebut menghambat kinerja UM 
Bergerak.

Menanggapi pertanyaan keberlanju-
tan tuntutan pokok UM Bergerak di keper-
gurusan 2017, Ferry Ketua DPM tahun 2017   
akhirnya angkat bicara. Mahasiswa Fakultas 
Ilmu Pendidikan (FIP) ini mengaku siap un-
tuk melanjutkan perjuangan UM Bergerak di 
tahun kepengurusannya. “Saat ini komisi dari 
DPM telah diperbarui, disesuaikan dengan 
kebutuhan mahasiswa. Banyak aspirasi yang 
masuk dari tahun kemarin, tapi kami tidak 
bisa memfasilitasi semua aspirasi tersebut. 
Tahun ini kami akan berusaha semaksimal 
mungkin untuk merealisasikannya,” ungkap 
Ferry  dengan antusias. 

Berkaca dari pengalamannya saat ma-
sih menjabat di Komisi Aspirasi DPM,  Fer-
ry beranggapan bahwa tuntutan mengenai 
Transparansi Laporan Keuangan UM meru-
pakan hal yang vital untuk diungkap. Oleh 
karena itu, urgensi untuk tuntutan ini sangat-
lah tinggi dan harus segera dieksekusi.

Pendanaan  Perguruan Tinggi Neg-
eri (PTN) berasal dari 2 sumber, yaitu Ang-
garan Pendapatan Belanja Negara (APBN) 
dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dengan 

perbandingan 40%: 60%. Menurut Peraturan 
Menteri Nomor  39 Tahun 2016 tentang  Be-
ban Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Ku-
liah Tunggal (UKT), menyebutkan bahwa 
UKT yang harus dibayar mahasiswa di PTN 
berkisar antara 0- 5,5 juta rupiah, sedangkan 
(BKT) yang terealisasi sebenarnya adalah 
Rp. 4.112.000, Rp. 5.077.000 dan untuk D3 
Teknik adalah Rp. 8.936.000. 

“Kami bayar UKT tidak pernah ada 
rincian. Jika tidak memungkinkan detail 
dana seperti itu paling tidak ada keterangan 
dana-dana di luar UKT serta rinciannya, 
seperti pendapatan dari penyewaan gedung 
untuk pihak luar. Tetapi kami akan siapkan 
dasar-dasar ilmiah atas tuntutan transparansi 
dana ini,” tambah Ferry.

Di lain pihak, Hasbi menyoal tentang  
manajemen aset kampus dan penggunaan 
fasilitas kampus harusnya lebih diutamakan 
untuk kegiatan mahasiswa, bukan untuk bis-
nis semata.  Manajemen aset yang dimaksud 
adalah luas, bukan hanya gedung, termasuk 
bis, terop untuk kegiatan mahasiswa dan 
fasilitas lainnya. 

Keresahan ini muncul setelah bebera-
pa gedung di UM ternyata disewakan untuk 
umum seperti kegiatan pernikahan atau  ke-
sulitan mahasiswa dalam menyewa bis UM. 
“Mahasiswa tidak tahu apakah gedung Sa-
sana Budaya dipakai atau tidak, lalu regulasi 
dari luar ke dalam tidak jelas,” ungkap Hasbi. 
(tri//pti)

 

“Tahun ini kami akan berusaha 
semaksimal mungkin 

untuk merealisasikannya,” 

-Ferry Dwi Leksono-
(Ketua DPM UM 2017)

Pujasera 
ditutup 
Permanen

Kantin Pusat Jajanan Serba Ada (Pu-
jasera) Universitas Negeri Malang (UM) su-
dah ditutup secara permanen sejak 31 Janu-
ari 2017. Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa 
Pakai Barang Milik Negara (BMN) antara 
UM dengan Koperasi Pegawai Republik In-
donesia (KPRI) UM berupa sewa sebagian 
tanah atau lahan untuk kantin Pujasera KPRI 
UM nomor 2.5.50/UN32/RT/2016 tanggal 2 
Mei 2016 telah berakhir pada tanggal 31 De-
sember 2016.

Para pedagang kantin  Pujasera UM 
diberi batas waktu penjualan hingga tanggal 
30 Januari 2017.  “Sebenarnya penggusuraan 
awal pada akhir Desember, tapi diberi per-
panjangan waktu sampai akhir Januari,” tutur 
Diah, pedagang di kantin Pujasera UM.

Para pedagang menyayangkan adanya 
penggusuran kantin Pujasera UM. Ninik, 
salah satu pemilik kios menuturkan bahwa 
penggusuran tersebut menyebabkan ia ke-
hilangan pekerjaan, sebab berjualan di kan-
tin Pujasera UM merupakan pekerjaan yang 
sudah dilakukannya sejak lama. Selain itu, 
pzedagang juga tidak mendapatkan kabar 
dibangunkannya kembali kantin Pujasera 
yang baru.

Rio, bagian administrasi KPRI 

menjelaskan bahwa lahan Pujasera saat ini 
bukan menjadi wewenang KPRI, melainkan 
wewenang pihak Rektorat UM. Lahan Pu-
jasera ini rencananya akan digunakan sebagai 
lahan terbuka hijau di sekitar gedung Rek-
torat. “Kami memang tidak berencana untuk 
membangun Pujasera lagi karena UM tidak 
harus memiliki Pujasera,” ucap Imam Khotib, 
Kasubag MPIK.

Pujasera UM sebelumnya juga pernah 
mengalami penggusuran. Beberapa tahun 
yang lalu Pujasera terletak  di depan Po-
liklinik UM yang sekarang dibangun menjadi 
gedung rektorat, kemudian pada tahun 2012 
berpindah ke samping Poliklinik, hingga 
akhirnya ditutup secara permanen awal ta-
hun 2017 ini. (ika//bia)

Lahan Pujasera 
rencananya akan 

digunakan sebagai lahan 
terbuka hijau di sekitar 

gedung Rektorat
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Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) men-
jadi rujukan mahasiswa Universitas Negeri 
Malang (UM) untuk mengembangkan bakat 
dan minat mereka di bidang nonakademik 
seperti seni pertunjukan, penalaran, kepenu-
lisan, fotografi, retorika, dan lainnya. UKM 
UM telah banyak mengikuti berbagai kom-
petisi serta event bergengsi dan mampu me-
nyabet banyak penghargaan. 

UKM Pramuka salah satunya.  UKM ini 
mampu menjadi peringkat enam Color Guard 
dalam International Jember Open Marching 
Competition 2016 dan Juara Harapan 1 duet 
Color Guard dalam Delta Marching Open 
Festival Se-Indonesia 2015. Tak kalah dengan 
UKM Pramuka, UKM Sanggar Minat (Sa-
min) pun ikut andil dalam mengharumkan 
UM dengan mengikuti acara Pameran Imago 
Mundi di Italia dan Pameran Art for Orang-
utan di Jogjakarta. 

Tentu masih banyak lagi prestasi yang 
diperoleh UKM UM yang tak mampu dise-
butkan satu per satu. Berbagai prestasi yang 
diraih warga UKM ini sudah pasti menguras 
tenaga, pikiran dan waktu. Sudah sewajarnya, 
UKM mendapatkan hak dari apa yang telah 
mereka raih. Namun, kenyataannya fasilitas 
untuk mendukung prestasi UKM kurang 
diperhatikan. Misalnya, pengadaan fasilitas 
dan ruang. 

“Kami pernah mengajukan base drum 
dengan harga 5 juta, lalu pihak atasan (rek-

torat: red) tidak percaya dengan harga terse-
but dan terkesan mengulur-ulur untuk me-
nyetujui proposal yang kami ajukan. Padahal 
jika kami memakai alat ini kualitas suara 
yang dihasilkan akan bagus”, jelas  Aditya, 
Ketua UKM Pramuka. 

“Kondisinya seperti ini, jika dibandin-

gan dengan  marching band lain seperti UB, 
UGM, UI, bahkan marching band di tingkat 
SMA, SMP sampai SD pun melihat kuali-
tas alatnya kami kalah. “Kalau mbak mau 
mengecek silahkan ke SD Purwantara, di 
sana ada marching band dan itu besar dan 
alatnya memang lebih kecil namun kualitas 
di sana bagus, nah disitu kami kalah,’’ tam-

bahnya. 
Keluhan yang menyoal pengadaan 

fasilitas dan ruang juga diutarakan oleh 
UKM  Institute Karate-DO Indonesia 
(Inkai). ”Sejauh ini kami tidak mempunyai 
tempat latihan jadi kalau latihan di depan 
Sasana Budaya. Kami memang belum kasih 
piala yang banyak sih. Tapi di tahun 2014, 

Marching band UKM Pramuka sedang berlatih 
di samping gedung Psikologi
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2015, 2016 kami sering ikut lomba, kami pen-
gennya juga ikut lomba kayak yang lainnya 
juga, untuk menunjukan kalau kami itu juga 
mau eksis dan berkembang seperti yang lain. 
Tapi kalau lama-lama alat dan fasilitasnya 
tidak dipenuhi kami bisa apa?” papar Juliar 
Alifistya Maga, Ketua Umum UKM Inkai.

Hal senada juga dialami UKM Unit Ak-
tivitas Bola Basket (UABB), “Lapangan seka-
rang itu kan sering hujan jadi sangat diper-
lukan lapangan indoor, supaya latihan dapat 
dilakukan, sedangkan lapangan outdoor yang 
ada di luar itu, lantainya sudah mulai ru-
sak,” jelas Septianto Andika Putra, Pengurus 
UABB.

Ketika ditanya perihal fasilitas UKM, 
Imam Khotib, Kasubag MPIKA menjelaskan 
bahwa pertimbangan pengadaan perbaikan 
fasilitas UKM haruslah bersifat mendesak 
dan sangat diperlukan. Beliau menambahkan 
bahwa untuk proposal pengajuan peralatan, 
haruslah yang bersifat inventaris. Berbeda 
dengan proposal operasional atau kegiatan, 
proposal pengajuan peralatan memang pen-
gurusannya lebih rumit. “Jadi tugas kami jika 
ada pengajuan proposal peralatan hanya  me-
rengreng dan mengusulkan ke universitas,” 
ujarnya. (fdn//pti)


