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DisMa: Wadah 

Aspirasi dan Edukasi 

Politik Mahasiswa 

FIP

Malang, Rabu (11/10) Dewan 
Mahasiswa Fakultas Ilmu 

Pendidikan (DMFIP) Universitas Negeri 
Malang (UM) melakukan sosialisasi 
mengenai sistem baru dalam organisasi 
intra kampus bernama Distrik Mahasiswa 
(DisMa) pada tahun ajaran semester ganjil 
2018. Sebelumnya, Peraturan DisMa 
sudah disosialisasikan melalui rapat 
audiensi dengar pendapat Ormawa FIP 
UM (26/9). 
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DisMa sama dengan partai politik pada 
umumnya tetapi organisasi mahasiswa ini 
berbasis pada sosial politik dengan tujuan 
sebagai wadah aspirasi dan edukasi bagi 
mahasiswa FIP untuk berpolitik dalam 
lingkup universitas. 

Rusdina Noor Tamimi, salah satu 
perwakilan DMFIP UM mengatakan, 
“Distrik Mahasiswa sendiri adalah 
organisasi sosial politik mahasiswa sebagai 
wadah aspirasi mahasiswa Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Malang.”  

Pembentukan sistem ini ditujukan 
untuk menyambut Pemilihan umum 
raya (PEMIRA) FIP tahun 2018. Hal ini 
disampaikan oleh perwakilan DMFIP pada 
sosialisasi terkait Distrik Mahasiswa di 
ruang rapat ormawa FIP UM. 

Rusdina mengatakan tujuan didirikannya 
DisMa juga untuk menekan dominasi calon 
dari Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus 

(OMEK). “Saat PEMIRA sering kali 
selama ini calon berasal dari OMEK, atau 
berlatar belakang OMEK. DisMa ini tidak 
mencegah OMEK masuk, tetapi mewadahi 
mereka-mereka,” tutur mahasiswa Jurusan 
Teknologi Pendidikan itu.

Ia juga mengatakan bahwa mahasiswa 
FIP tidak perlu tutup mata dengan 
keberadaan OMEK. Selama ini ada yang 
mendukung OMEK, adapula yang anti 
OMEK. Melalui DisMa ini diharapkan 
mahasiswa dapat bersaing dengan sehat 
dalam PEMIRA dan semua mahasiswa 
mempunyai hak yang sama.

Pembentukan DisMa harus memenuhi 
semua persyaratan yang sudah dibuat dan 
ditetapkan oleh DMFIP dalam Peraturan 
Distrik Mahasiswa Nomor 2.10.1/
UN32.1.8.1/KM/2018.

Dalam peraturan DisMa BAB II pasal 2 
dan pasal 3 dijelaskan mengenai cara 

Ilustrasi : Hilwa/Siar
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Biaya yang ditanggung mahasiswa 
Universitas Negeri Malang (UM) 

jalur Seleksi Mandiri berbeda dengan 
mahasiswa Jalur Seleksi Nasional Masuk 
Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau 
Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi 
Negeri (SBMPTN) yang hanya membayar 
Uang Kuliah Tunggal (UKT). Mahasiswa 
jalur Seleksi Mandiri dibebankan biaya 
Sumbangan Pemeliharaan Sarana Akademik 
(SPSA). Nominal SPSA berkisar antara 
Rp 5.000.000 - Rp 20.000.000 bergantung 
program studi yang diambil.

Salah satu staf bagian kemahasiswaan 
yang tidak ingin disebutkan namanya 
menuturkan, “Rentang waktu pelunasan 
SPSA sendiri adalah sama bagi seluruh 
fakultas karena hal ini sudah diatur 

secara langsung oleh universitas.” Ia 
juga menambahkan bahwa beban SPSA 
dibayarkan di awal masuk perkuliahan, 
jika SPSA belum dilunasi maka besaran 
Uang Kuliah Tunggal atau UKT tidak akan 
muncul, dan jika keduanya belum selesai 
dilunasi maka mahasiswa baru tidak bisa 
mengakses portal siakad.

Dalam melunasi pembayaran SPSA, 
UM memberikan keringanan kepada 
mahasiswa dengan cara membayar secara 
bertahap (mencicil). Pembayaran SPSA 
dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian 
yang telah dilakukan oleh mahasiswa dan 
Wakil Dekan (WD) II setiap fakutas. 

Roekhan, WD II, Fakultas Sastra 
mengatakan, “Prosedur pembayaran SPSA 
di Fakultas Sastra sesuai dengan ketentuan 

membentuk DisMa, yaitu harus memiliki 
pengurus minimal 24 orang yang masih 
aktif dan terbagi rata dari delapan jurusan 
yang ada di FIP UM. Selain itu, harus  
memiliki AD/ART, Visi dan Misi, Struktur 
Organisasi, Progam Kerja, Keuangan 
Distrik yang jelas, dan memiliki partisipan 
minimal 72 orang yang dibuktikan dengan 
fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa dan Surat 
Pernyataan Kesediaan.

Pendaftaran DisMa dimulai dari 12-
26 Oktober 2018. Kemudian, dilanjutkan 

verifikasi data yang dilakukan pada tanggal 
27-30 Oktober 2018 dan pengumuman 
kelolosan tanggal 31 Oktober 2018.

Syarat mengajukan pencalonan BEM 
dan HMJ, DisMa harus memenuhi kursi di 
DMF minimal 20% . Jika belum memenuhi 
angka 20 % kursi di DisMa maka belum 
bisa untuk mengajukan nama calon di HMJ 
dan BEM. (ftn/anf/wyn/ykw//bia)

 
SPSA Boleh Dicicil, 

Tanpa Dokumen Khusus
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universitas ya dibayar langsung, kalau 
ternyata orangtua tidak mampu ya diberi 
kesempatan untuk mengangsur.” Ia juga 
mengatakan bahwa tidak ada berkas khusus 
yang perlu disiapkan mahasiswa bila 
membayar SPSA dengan mencicil.

“Tapi perlu ada ketetapan dari fakultas, 
misalnya diangsur berapa kali. Ketentuan 
sebetulnya bisa diangsur dua kali. Tetapi 
kadang-kadang orangtua ada yang tidak 
mampu mengangsur dua kali sehingga 
bisa diangsur lebih dari dua kali,” imbuh 
Roekhan. 

Roekhan mengatakan bahwa batasan 
waktu angsuran SPSA, ialah hingga 
mahasiswa lulus. “Kalau mau ngangsur ya 
minta surat penundaan pembayaran ke WD 
II dulu, setelah itu ke fakultas, lalu ke bagian 
keuangan di universitas. Besaran angsuran 
ditentukan dari kesepakatan antara orangtua 
mahasiswa dengan wakil dekan II,” ucap 
Roekhan.

 Dahlia Purnama Sari, mahasiswa 
Fakultas Ilmu Sosial (FIS) yang melakukan 
pembayaran SPSA dengan mengangsur, 
menuturkan bahwa pada saat mengurus 
keringanan biaya SPSA dirinya harus 
menemui WD II FIS. Ia membuat 

perjanjian di atas kertas yang sudah 
disediakan oleh WD II. Di atas kertas 
tersebut tertera nominal yang bisa dicicil 
dan kekurangannya. Setelah itu, diputuskan 
waktu kesanggupan untuk membayar sisa 
uang tersebut. Selanjutnya, Dahlia pergi 
ke bagian keuangan universitas untuk 
konfirmasi pembayaran lalu melakukan 
pembayaran ke bank.

 “Tapi beberapa waktu lalu saya 
memperoleh e-mail dan selebaran dari 
fakultas untuk melunasi pembayaran uang 
SPSA, ternyata tidak cuma saya tetapi semua 
mahasiswa yang lolos seleksi mandiri yang 
belum lunas biaya SPSAnya,” tutur Dahlia. 

Dalam surat itu mahasiswa diminta 
untuk pergi ke Graha Rektorat lantai 4 
bagian Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(PNBP) untuk melakukan konfirmasi 
pembayaran. “Di sana saya bertemu dengan 
anak magang, ia mengatakan bahwa 
terakhir pembayaran uang SPSA adalah 
akhir November,” ucap Dahlia. Mahasiswa 
FIS ini juga menambahkan jika ingin 
membayar kekurangan SPSA, mahasiswa 
harus konfirmasi terlebih dahulu ke bagian 
PNBP untuk membuka portal pembayaran. 
(dan/lnm/san/shof/hil/if/irm//wid)
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Gempa dan tsunami yang melanda 
Kota Palu, Sigi dan Donggala, 

(28/9) meninggalkan dampak kerusakan dan 
kerugian yang sangat besar bagi masyarakat 
setempat. Sebagai bentuk kepedulian 
terhadap para korban, Universitas Negeri 
Malang (UM) melalui Badan Eksekutif 
Mahasiswa Universitas (BEM U), BEM 
Fakultas, dan Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM) melakukan penggalangan dana 
melalui Program Posko Donasi Dana yang 
terletak di Aula UKM Gedung C3. Penggagas 
dari program penggalangan dana ini, yaitu 
civitas akademika UM, UKM Mahasiswa 
Pecinta Alam (MPA) Jonggring Salaka, 
BEM UM, BEM Fakultas, dan Lurah UKM.

Untuk memperlancar program 
penggalangan dana tersebut dibentuklah 

kepanitiaan. Ainur Rofiq, Lurah 
UKM sebagai Wakil Ketua Pelaksana 
Penggalangan Dana. Ketua Umum (Ketum) 
UKM MPA Jonggring Salaka, Givari 
Jokowali sebagai Koordinator Penggalangan 
Dana dan dibantu oleh UKM-UKM lainnya. 

Donasi diperoleh tidak hanya 
dari mahasiswa UM saja, para dosen 
UM juga ikut berdonasi. Ainur Rofiq 
mengatakan, “Penggalangan dana ini 
didukung oleh Wakil Rektor III yang 
juga berperan sebagai penanggung jawab 
kemahasiswaan program penggalangan 
dana Universitas Negeri Malang.”  

Ketum UKM MPA Jonggring Salaka 
menambahkan, “Kami dari UKM MPA 
Jonggring Salaka dan Lurah UKM 
hanya pengagas saja dan yang sangat 
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berperan penting yaitu dari pihak BEM 
masing-masing fakultas untuk membantu 
terkumpulnya dana dari seluruh mahasiswa 
yang ada di masing-masing fakultas serta 
dukungan dan bantuan UKM-UKM lain 
yang ada di Universitas Negeri Malang.” 
Hasil dari program penggalangan dana 
tersebut terkumpul sekitar 300 Juta Rupiah. 

Bendahara Umum UKM MPA 
Jonggring Salaka, Naqia Min Maasika 
mengatakan, “Untuk keberangkatan ke 

Kota Palu ada perwakilan dari beberapa 
UKM, mereka akan langsung memberikan 
donasi yang sudah terkumpul dan 
langsung melihat keadaan Kota Palu.”

Hal serupa disampaikan pula oleh 
Givari Jokowali, “Rencananya, kami 
ingin mengirim relawan dari beberapa 
Prodi seperti PGSD, PG PAUD, Psikologi, 
dan perwakilan dari masing-masing 
UKM UM.” (mei/kik/nad/sin/gat//bia).

Terkadang manusia memang 
hanya mempedulikan hal-hal 

yang berhubungan dengan pribadinya. 
Meski banyak hal penting yang terjadi di 
sekitarnya, bila hal itu tidak menyangkut 
kepentingan pribadinya dia tak akan peduli. 
Banyak teman-temanku berlaku seperti 
itu. Jika aku membicarakan hal-hal berbau 
isu-isu kampus atau memberi tahu mereka 
tentang masalah-masalah yang ada di 
kampus, seperti permasalahan Uang Kuliah 
Tunggal (UKT) yang semakin tahun semakin 
meningkat atau masalah lainnya mereka 
seolah tak acuh, tak peduli. Pernah dalam 
suatu siang ketika kami makan bersama, 
aku bercerita pada temanku tentang semakin 
meningkatnya biaya perkuliahan setiap 
tahunnya, namun mereka menanggapinya 
dengan perkataan yang membuatku miris.  
“Halah yang penting kita dulu kan nggak 

semahal itu. Biarin aja mereka ini yang 
kuliah, “ ucap salah satu temanku sambil 
melahap makanan di sendoknya. 

Miris. Itu yang aku rasakan. Mahasiswa. 
Generasi muda. Katanya juga agen penerus 
bangsa. Tapi, nyatanya banyak yang tak 
peduli dengan permasalahan bersama. 
Masalah perbincangan tentang UKT itu telah 
lama berlalu. Sudah ku coba menyadarkan 
mereka untuk lebih peduli pada sekitar, 
namun sayang hasilnya nol. 

Aku pun akhirnya jarang membicarakan 
hal-hal seperti itu lagi pada mereka. Hingga 
suatu pagi aku membaca sebuah berita 
di salah satu laman berita daring.  Isinya 
menyebutkan adanya dugaan korupsi 
pengadaan  peralatan laboratorium MIPA 
Universitas Negeri Malang (UM) senilai Rp 
14,8 miliar. Kaget. Tentu saja. Kampus yang 
banyak mencetak tenaga pendidik terlibat 

Opini
Peduli Tidak akan Rugi

Robiatul Adawiyah dan Widiatus Zuniarti Puspita Dewi
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kasus korupsi, itu hal yang tentunya sangat 
mengagetkan. 

Rasanya, aku tidak percaya saat 
membaca berita itu. Kampus tercintaku, 
kampus tempat ku menuntut ilmu, kampus 
yang mengikrarkan jati dirinya sebagai 
“The Learning University”, tenaga 
pendidiknya terlibat hal semacam itu. Miris. 
Cakrawalaku semakin terbuka. Korupsi 
tidak hanya di bidang hukum, politik, atau 
di kenegaraan saja bahkan di lembaga 
pendidikan pun bisa terjadi. 

Setelah membaca berita itu, saat di 
kampus aku pun bercerita pada teman-
temanku yang lain. Sebagian sudah ada 
yang tahu tapi tak mau peduli. Sebagian ada 
yang tahu dan merasakan hal yang sama 
denganku. Sebagian yang lain mengaku 
tidak tahu dan tidak mau tahu. 

Aku bertanya-tanya pada diriku, apa 
yang salah dengan mahasiswa zaman ini? 
Mengapa dunia kritis mereka seakan-akan 
tumpul? Bukankah mahasiswa adalah 
tumpuan bangsa? Tapi mengapa mereka 
bersikap acuh, tak peduli, padahal ada 

masalah besar di sekitar mereka? 
Parahnya lagi ada seorang teman yang 

berkata padaku, “Aku tidak tahu, tapi biarlah 
toh aku juga tidak dirugikan.” Menurutku 
itu adalah salah satu perkataan bodoh yang 
terucap dari seorang mahasiswa akhir. “Hei, 
ini kasus korupsi dengan jumlah yang cukup 
besar, ini terjadi di tempat kita menuntut 
pendidikan, tapi tetap saja kau tak peduli,” 
sayangnya kata-kata itu tak terucapkan 
olehku. Hanya batinku yang memberontak. 

Mahasiswa, generasi muda yang katanya 
juga agen penerus bangsa. Tapi, nyatanya 
tak peduli dengan permasalahan bersama. 
Tidak peduli kehidupan di sekitarnya. Ketika 
seorang mahasiswa hanya diam, nyaman 
dengan dunia mereka sendiri, kerjaannya 
hanya nongkrong, bersenang-senang,  dan 
berfoya-foya. Peduli hanya dengan IPK nya 
saja. Habislah negara kita. Tidak ada lagi 
pejuang keadilan, semua bungkam, masa 
depan suram dan ujung-ujungnya sistem 
yang disalahkan.
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Hai pemuda!

Selamat berjuang dalam dekap 
sumpah pemuda

Cintai dengan penuh tanah air 
Indonesia

Jaga utuhnya bangsa dengan 
sebaik-baiknya

Pemuda adalah tonggak 
berdirinya suatu bangsa

Jangan biarkan tanah air 
tercerai berai

Amankan dari orang bertopeng 
belang

Hai pemuda!

Bersatu dalam dekapan cinta 
tanah air

Sesungguhnya

Bumi pertiwi yang telah 
berpenghuni nyaman

Tak rela jika harus terjadi lagi 
penindasan

Teruslah membela dalam hal 
kebenaran nyata

Darah, bangsa, bahasa

Indonesia satu untuk 
selamanya

Indonesia bebas menentukan 
nasibnya

Hai Pemuda!
Oleh : M. Aqib Nur Habibi
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