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Saya salut dengan pemikiran Kartini yang pada zaman
itu sebagian besar pemikiran masyarakatnya masih terbatas. Disini saya hanya ingin mengambil
filosofinya tentang kebaya dan
jarik saja. Saya mengerti bahwa
emansipasi wanita masih tetap
diperjuangkan. Seperti wanita berhak berkarya dan mendapat pendidikan yang lebih tinggi. Namun,
tetap ada batasnya. Seperti halnya
saat kita memakai kebaya. Saat kita
melangkah, langkah kita tetap terbatas. Wanita boleh memperjuangkan hak-hak nya. Namun, ia tidak

boleh melupakan kodratnya sebagai
wanita dan tidak melupakan tanggungjawabnya sebagai istri maupun ibu

Ike Sophi Hanna

Tenaga Kependidikan
FISIP UB, mahasiswa S2,

Ibu Rumah Tangga

dari anak-anaknya. Saat kita berada di kantor, maka posisi kita sebagai karyawan. Saat kita berada
di perkuliahan, maka posisi kita sebagai mahasiswa. Begitu juga saat
kita berada di rumah, maka posisi
kita sebagi istri dan ibu dari anak
anak kita. Kerjakanlah semuanya
dengan ikhlas, karena saat kita
menyerahkan semuanya kepada
yang diatas, hal – hal tersebut tidak
akan menjadi beban.

What Do You Think
about
Rara Lingga

Mahasiswa Jurusan Psikologi
Pejuang Hak Penyandang
Disabilitas

Kartini ?

Perempuan terlahir dengan banyak tugas
mulia. Bekerja, menuntut ilmu, dan membesarkan
anak merupakan salah tiga dari lain hal yang bisa
dilakukan oleh perempuan zaman sekarang. Kartini menjadi salah satu pejuang hak perempuan.
Lantas bagaimana sosok Kartini di mata wanita
saat ini?

Mengubah sesuatu itu mungkin mudah, tetapi untuk mempertahankan sesuatu
tersebut bisa jadi merupakan hal yang sulit.
Kartini, sebagai pelopor
emansipasi wanita sudah memudahkan kita, wanita
zaman sekarang, untuk bebas berkarya. Nah sekarang
saatnya kita, bagaimana caranya harus mempertahankan apa yang sudah diperjuangkan oleh Kartini. Sebagai seorang wanita, kita harus menjaga etika dalam
berperilaku, menjaga nama baik, bahkan kita juga harus
memperhatikan gaya berbusana. Apalagi kita seorang
wanita timur. Saya sendiri termotivasi oleh Kartini untuk memperjuangkan sesuatu yang bisa memberikan
banyak kebaikan buat kita semua. Mungkin saya bisa
menjadi presiden RI seperti Bu Megawati dan bisa ikut
memperjuangkan hak hak penyandang disabilitas.

Nadya Angraini Mukmin

Mahasiswa Ilmu Komunikasi
Atlet Catur

Kartini
adalah inspirasi bagi saya.
Bahwa kita, wanita,
berhak
mempunyai
kebebasan tanpa harus dibedakan antara
laki-laki dan perempuan. Kemampuan wanita juga tidak
kalah dengan laki-laki, hanya saja terbatas dengan kodratnya masing masing. Kartini sendiri memotivasi saya
sebagai seorang atlit catur. Ketika saya bermain catur,
saya tidak peduli lawannya laki-laki atau perempuan
karena menurut saya kemampuan perempuan juga tidak
kalah dengan kemampuan laki-laki. Yang saya pikirkan
adalah perempuan juga bisa menang. Dengan adanya
perjuangan kartini dulu, kita sebagai wanita saat ini harus bisa meneruskan perjuangan hak wanita agar tidak
tertindas atau menjadi lemah. Kita sebagai perempuan
harus bisa membuktikan bahwa kita kaum yang memiliki
kredibilitas dan terhormat.
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#REWARD
Malang - Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya kembali mengirimkan delegasi
dalam mengikuti rangkaian acara
Harvard National Model United Nations (HNMUN). Acara ini merupakan
konferensi Model United Nations
yang tertua, terbesar dan paling
prestisius yang diikuti oleh 2000
delegasi dari 200 Universitas dan 70
negara dari seluruh penjuru dunia.
Agenda utama kompetisi ini adalah
Simulasi Konferensi PBB (HNMUN
conference) yang diselenggarakan
oleh Harvard University, Boston.
Dalam konferensi yang
diselenggarakan HNMUN, peserta delegasi dari setiap negara akan
mendapatkan informasi dan pengetahuan tentang cara kerja PBB dengan berpartisipasi secara aktif dalam
menyelesaikan isu-isu global yang
sedang hangat diperbincangkan.
Dalam konferensi ini para delegasi
membahas permasalahan global
yang dihadapi beberapa negara dalam berbagai bidang oleh karena
itu peserta delegasi dituntut untuk
memiliki kompetensi negosiasi, berpikir kritis, dan public speaking.
Di tahun ke Lima ini, FISIP
UB turut mengirimkan delegasi yang
terpilih dalam konferensi HNMUN
di Hotel Boston Park Plaza, Boston, Amerika Serikat. Delegasi yang
terpilih tersebut adalah Dinda Asri
(Ilmu Politik, 2013), Sarah Fatihana
Rangkuti (Ilmu Komunikasi, 2014)
dan Michael Parasian (Hubungan
Internasional, 2015). Agenda utama
kompetisi ini adalah simulasi konferensi PBB yang diselenggarakan oleh
Harvard University, Boston, dan telah
diselenggarakan sejak tahun 1955.
“Saya menjadi jurnalis dari
The Wall Street Journal dalam komite
Press Corps,” ungkap Sarah sebagai
salah satu delegasi HNMUN. “Masing – masing dari kita mempunyai
tanggung jawab penuh untuk menjadi delegasi dalam komite konferensi, dan dalam simulasi sidang PBB
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Delegasi FISIP saat berada di Harvard University (Sumber : Humas FISIP)

Mahasiswa FISIP UB

Menang dan Mendapat
Grand Award
dalam Acara

H arvard
N ational
M odel
U nited
N ation
tersebut, terdapat beberapa komite
didalamnya yaitu, Disarmament and
International Security (DISEC), Social, Humanitarian and Cultural (SOCHUM), Legal Committee,
Cabinet people of Bangladesh dan
Press Corps ,” imbuhnya.
Selain Simulasi Konferensi
PBB (HNMUN conference), dalam
acara ini terdapat kompetisi lain yaitu Social Venture Challenge. Salah
satu perwakilan Mahasiswa FISIP
tersebut juga berhasil menyabet
juara dalam kategori lomba Social
Venture Challenge yang diadakan
oleh Resolution Project HNMUN
2017. “Untuk Social Venture Challenge ini, bentuk kompetisinya
seperti Pekan Kreatiftas Mahasiswa
(PKM) yang didirikan oleh organisa-

si yang bernama resolution project.
Jadi lomba ini sekaligus untuk mewadahi para generasi muda yang
ingin membuat perubahan baik di
bidang sosial, bisnis atau teknologi, sedangkan inovasi yang kami
menangkan ini basisnya di inovasi
teknologi, selain itu dari kompetisi
ini, finalis yang terpilih akan didanai
untuk merealisasikan ide tersebut,”
ujar Dinda selaku salah satu finalis
Social Venture Challenge.
Project
yang
mereka
menangkan bertajuk ‘DENTMOX’
atau ‘Dental Magic Box with automatic Ultraviolet Basis Sterilizing Innovation’ dan dianugerahi Grand Award.
Dinda selaku finalis di ajang tersebut
menjelaskan Dentmox merupakan
perpaduan toolbox teknologi terbarukan dan alat sterilisasi menggunakan ultraviolet dan solar cell
power bank sebagai sumber tenaga,
selain itu Dentmox yang berbentuk
seperti laptop itu akan memunculkan informasi pasien menggunakan
sistem android, Kegunaan Ultraviolet
untuk mencegah alat tajam menjadi
tumpul. Sedangkan tenaga solar cell

#REWARD

FISIP di PKM MABA Rektor Cup 2017
Raih Medali Perunggu

Tim PKM FISIP (Sumber : Humas FISIP)

(Foto : Humas FISIP)
untuk memudahkan penggunaan
di daerah yang tidak memiliki listrik,
rencananya alat tersebut diperuntukkan untuk tenaga kesehatan gigi di
daerah terpencil.
Menurut Dinda, keunggulan
alat ini, adalah ringkas dan mudah
dibawa kemana-mana. “Penggunaan powerbank dapat menyimpan
listrik, sehingga alat yang digunakan
akan tetap steril. Selain itu juga lebih
murah dan lebih cepat dalam proses
serilisasi,” jelasnya.
Sebagai
penghargaan,
DENTMOX meraih dana hibah senilai 3.000 US $. Dana tersebut akan
digunakan untuk pengembangan
purwarupa dan penyempurnaan alat
ini. (Anata/Humas FISIP)

Malang – Delapan Tim
PKM (Pekan Kreatifitas Mahasiswa) yang dikirim oleh Fakultas
llmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya (FISIP UB), salah
satunya berhasil meraih Medali
Perunggu pada ajang PKM Ma++ba Rektor Cup 2017 yang dipusatkan di Fakultas Perikanan dan
Ilmu Kelautan (FPIK) pada hari
Sabtu (18/03/2017). Tim tersebut beranggotakan 5 orang yaitu,
Aurum Dinar Sukmawati (Hubungan Internasional/2016), Yadhira
Shabilla Adekantari (Hubungan

Internasional/2016), Putri Rizki Aprilia (Hubungan Internasional/2016), Zavira A. Rizqi (Hubungan Internasional/2016), dan Elsa
Yuni Kartika (Ilmu Komunikasi/2016).
Setelah melalui pembinaan dan pelatihan selama kurang
lebih tiga minggu, tim tersebut berhasil membawa pulang medali perunggu di bidang penelitian Sosial – Humaniora atau biasa
disebut PKM SOSHUM dengan judul “Pengaruh Mitologi Jawa
Terhadap Prosesi Lamaran Oleh Pihak Perempuan di Tulungagung”. Aurum sebagai salah satu delegasi tim menuturkan bahwasanya prosesi lamaran di desa Bandung, Tulungagung terbilang unik, karena pada umumnya pihak yang meminang adalah
laki – laki, namun yang terjadi di desa Bandung sebaliknya, perempuan berada di pihak yang meminang, budaya tersebut kemudan dipengaruhi oleh mitologi dongeng Ande – Ande Lumut.
Dilain sisi, Elsa sebagai salah satu finalis tim menyebutkan bahwa bahwa keberhasilan mereka dapat dijadikan peluang
bagi Mahasiswa FISIP lainnya untuk meningkatkan antusiasmenya di bidang PKM.

“Dengan pencapaian tim kami kemarin, harapan
kami kedepan kami ingin lebih berusaha lagi dan
untuk teman – teman fisip, terus semangat agar
dapat berkontribusi lebih banyak di bidang PKM
guna menjadikan fisip lebih hebat lagi”. Elsa.
Seperti yang diketahui, PKM Maba Rektor Cup merupakan acara tahunan yang diselengarakan oleh Universitas Brawijaya yang salah satunya gunanya untuk mempersiapkan Mahasiswa menuju Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS).
Tahun ini PKM Maba Rektor Cup diikuti sebanyak 199 kelompok
PKM Mahasiswa Baru Universitas Brawijaya. (Anata/Humas FISIP)
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#RANDOM

Gairah Kerja &

Remunerasi
Sudah hampir enam bulan
topik remunerasi mengisi perbincangan hangat di kalangan para dosen
dan tenaga pendidik di lingkungan
Universitas Brawijaya. Berbagai ekspresi muncul dalam menanggapi
penerapan sistem remunerasi di UB.
Ada yang santai saja, ada yang emosional, bahkan ada yang tidak peduli.
Sebagian besar masih bingung apa
itu remunerasi dan mengapa topik ini
membuat banyak orang kesal namun
tak berdaya.
Secara umum definisi remunerasi adalah sistem pembayaran
atau pemberian imbalan/ hadiah/
intensif yang diberikan oleh organisasi kepada karyawan/pekerjanya sebagai bentuk penghargaan atas hasil
dan prestasi kerja karyawan. Tujuan
utama pemberian remunerasi adalah untuk meningkatkan kinerja atau
performance karyawan, menciptakan
persaingan positif di kalangan tenaga
kerja, menciptakan dan meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan
tata kelola atau good governance di
dalam organisasi. Remunerasi memiliki dua unsur penting yaitu unsur
compensation dan unsur bonus atau
comission. Adapun yang dimaksud
dengan compensation yaitu imbalan
yang diterima oleh tenaga kerja/pegawai dalam bentuk fisik dan non fisik
yang dapat dihitung dan diberikan
kepada pegawai serta tidak dikenai
pajak. Sedangkan bonus atau comission adalah imbalan tambahan yang
diberikan kepada karyawan dengan
perhitungan persentase. Contoh
bonus atas penjualan produk yang
melampaui target, karyawan meraih
prestasi yang baik dalam bidang
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pekerjaannya, dan pembagian atas
keuntungan yang dihasilkan organisasi secara berkala. Bonus bisa berbentuk uang, hadiah barang dan non
barang. Remunerasi juga berkaitan
erat dengan sistem pembayaran gaji
kepada karyawan. Gaji merupakan
hak karyawan atas hasil kerja yang
dihasilkan berdasarkan kurun waktu
tertentu yang wajib dibayarkan oleh
organisasi kepada pegawai.

Oleh:

Maulina Pia Wulandari. Ph. D

(Dosen Senior bidang Public Relations
dan Komunikasi Organisasi, Jurusan
Ilmu Komunikasi, FISIP UB)
Bisa berdasarkan jam, hari, minggu,
bulan, dan tahun. Besar kecilnya gaji
ditentukan oleh pangkat, golongan,
jabatan, dan masa kerja.
Berbagai penelitian yang

dilakukan di berbagai negara menunjukkan bahwa adanya sistem remunerasi sebuah organisasi dapat
mempengaruhi kinerja karyawan dan
motivasi karyawan dalam bekerja.
Bahkan penelitian juga menunjukkan bahwa sistem remunerasi berdampak pada kepuasan karyawan
dan semangat kerja karyawan. Jika
sistem pemberian gaji, kompensasi
dan bonus baik, maka performa kerja, motivasi, kepuasan, dan semangat
kerja karyawan akan baik. Begitu pula
sebaliknya jika sistem pemberian gaji,
kompensasi dan bonus tidak berjalan
maka karyawan akan tidak puas dengan gaji, bonus dan kompensasi yang
dapat mengakibatkan karyawan
bekerja asal-asalan, motivasi dan semangat kerjanya rendah, dan pada
ujungnya output performa kerja
karyawan menjadi kurang berkualitas.
Semenjak sistem remunerasi
diberlakukan di UB, berbagai macam
reaksi muncul baik dari kalangan
dosen dan tenaga pendidik. Sebagian
besar mengeluhkan bahwa dosen
dan tenaga pendidik di lingkungan
UB masih bingung dengan sistem remunerasi yang baru diterapkan di UB.
Meski sudah mendapatkan sosialisasi di hampir semua unit kerja, kebingungan masih terjadi karena ketidakseragaman dalam menyampaikan
pesan tentang hal-hal yang berkaitan

remunerasi/ re·mu·ne·ra·si /rémunerasi/
n pembelian hadiah (penghargaan atas
jasa dan sebagainya); imbalan: Pemerintah menetapkan peraturan khusus mengenai -- kepada pegawai negeri. (KBBI)

#RANDOM

dengan sistem remunerasi tersebut.
Beberapa dosen dan karyawan mengatakan bahwa penjelasan tentang
sistem remunerasi di tiap-tiap unit kerja
bisa berbeda-beda.
Berkaitan dengan hasil perhitungan gaji, sebagian besar dosen
dan tenaga pendidik juga mengalami
kebingungan dengan perhitungan angka besaran nilai gaji yang diterima di
sistem online remunerasi. Sebagian besar dari mereka pun ada yang kecewa
dengan petugas penginput data poin
kerja yang tidak memasukkan item
penilaian poin kerja atau salah menghitung poin kerja dan ketidakjelasan
tentang siapa yang harus memasukkan
data poin tersebut jika ada tugas yang
dikerjakan di unit kerja yang berbeda.
Belum lagi dosen dan tenaga pendidik harus direpotkan dengan kegiatan
memeriksa dan kegiatan “setor” surat
tugas ke petugas penginput data yang
jumlah personilnya hanya satu hingga
dua orang saja. Sistem remunerasi ini
juga mengharuskan dosen dan tenaga
pendidik di UB pusing dengan masalah
surat tugas. Tenaga pendidik setiap
bulannya diwajibkan mengumpulkan
lima surat tugas, namun penerbitan surat tugas ini pun juga menjadi masalah
tersendiri bagi dekanat di berbagai
fakultas.

Tentu saja situasi yang
membuat ketidaknyamanan pekerja akan mengakibatkan turunnya
gairah kerja para karyawan. Dengan sistem remunerasi yang belum
berjalan dengan baik karyawan
yang memiliki motivasi kerja utama untuk memenuhi kebutuhan
dasar atau basic needs pasti akan
sangat terpengaruh baik dari segi
jumlah pendapatan dan gairah
kerjanya. Hilangnya gaji tambahan
dari kegiatan-kegiatan ekstra yang
biasanya diperoleh dan kini dijadikan “poin” dalam sistem remuner-

asi cukup mempengaruhi jumlah
pendapatan yang diterima oleh
dosen dan karyawan di lingkungan UB. Variasi beragam mulai dari
yang sangat signifikan hingga yang
sedikit perbedaan dalam menerima
jumlah pendapatan secara cash-inhand atau tunai maupun yang ditransfer via bank.
Lalu bagaimana sebaiknya
kita menghadapi situasi ini? Harus
kita pahami bahwa sistem remunerasi yang dilakukan oleh UB bertujuan sangat baik agar tidak terjadi
kesenjangan gaji yang tidak wajar

bagi beberapa pihak di kalangan
UB. Selain itu pula, sistem remunerasi dapat menciptakan terciptanya iklim kerja efektif, efisien,
dan proporsional. Yang dapat kita
lakukan adalah bahwa kita tetap
harus menunjukkan hasil kerja
yang baik, pelajari dan pahami
tupoksi bidang kerja dan jabatan
kita, selalu periksa sistem remunerasi melalui online jika ada data
yang kurang atau salah segera
hubungi petugas penginput data
di masing-masing unit, dan jika
kita masih belum puas maka ber-

komunikasilah dengan pihak yang
berkompeten di unit kerja kita.
Perubahan membutuhkan
waktu. Yakinlah bahwa perubahan yang dibuat pimpinan memiliki maksud dan tujuan yang baik.
Jika masih ada kekurangan disana
sini, harus dapat dipahami. Kita sebagai bagian dari organisasi harus
mendukung adanya perubahan
yang menuju kebaikan demi institusi yang lebih baik di masa depan. Jadi tetaplah semangat dan
bergairah dalam bekerja!
Salam remunerasi!
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Kuliah Tamu Duta Besar
Maroko dan Duta Besar Yordania,
“The collaboration of Morocco,
Jordan and Indonesia in economics, educations and politics”V

Indonesia, Maroko dan Yordania

Lebih Dari Sekedar
Persahabatan
Indonesia, Morocco (Maroko) Jordan (Yordania), memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan
dalam hal saling melengkapi satu sama lain di bidang
ekonomi, pendidikan dan politik. Hal tersebut diungkapkan dalam kegiatan kuliah tamu yang dilakukan
pada tanggal 26 Januari 2017 di Ruang Sidang Lantai
7A Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univesitas Brawijaya dengan tema “The collaboration of Morocco, Jordan and Indonesia in economics, educations
and politics”.
Maroko dengan Indonesia sebenarnya sudah
bekerja sama sejak abad ke-14, hal itu ditandai dengan
masuknya Ibnu Batuta (Tokoh Penjelajah dari Maroko)
ke Sultan Samudra Pasai Indonesia. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Duta Besar Maroko, Mr.Ouadia
Benabdellah. Selain itu menurut Mr.Ouadia Benabdellah, Presiden Soekarno juga pernah mengunjungi Maroko utk pertama kali pada tanggal 02 Mei 1960 dan
disambut oleh Raja Maroko, Mohammed V.
“On May 2nd 1960, The first President of the
Republic of Indonesia H.E. Sukarno was received by
His Majesty the King Mohammed V,” ungkap Mr.Ouadia Benabdellah kepada peserta seminar. Hal tersebut
menambah kedekatan antara Maroko dan Indonesia,
sehingga muncul dengan adanya julukan ‘Sister City’
atau kota saudara antara Jakarta (Indonesia) dan Casablanca (Maroko), dimana implementasinya Jadalah di
Indonesia ada suatu tempat yang bernama Casablanca dan di Maroko ada tempat bernama Jakarta. Selain
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pemberian nama sebuah tempat, Maroko juga memberikan apresiasi kepada Presiden Soekarno dengan
menjadikan nama Presiden Indonesia pertama tersebut
sebagai nama salah satu ruas jalan di Maroko. “Sukarno
street was inaugurated in 1960 in the center of Moroccan City Rabat near the Palace, the Parliament, Central
Bank and main buildings in the City,” ujar Mr.Ouadia.

“Indonesia produces zero for potassium but we (Jordan) has a lot of potassium,”
ungkap Mr. Walid.
Sedangkan menurut Duta Besar Yordania, Mr.
Walid Abdel Rahman Jaffal Al Hadid, Yordania dengan
Indonesia juga sudah menjalin kerjasama yang erat terutama dalam bidang pertanian.
Yordania mengekspor potassium dan pupuk
kepada industri pertanian di Indonesia, dikarenakan
pertanian di Indonesia tidak mampu untuk memenuhi
kebutuhan itu. Dan sebaliknya, Yordania juga mengimpor hasil-hasil pertanian dan perkebunan dari Indonesia
seperti kelapa sawit, cokelat, buah dan sayur-sayuran.
Selain sebagai Duta Besar, Mr. Walid Abdel Rahman Jaffal Al Hadid juga seorang tenaga pengajar, oleh
karena itu beliau memiliki keinginan yang sangat kuat
untuk mengembangkan hubungan kerjasama dalam
bidang pendidikan. Karena itu, Mr. Walid telah berbincang secara khusus kepada Rektor Universitas Brawijaya untuk bisa mengembangkan kerjasama yang lebih
erat dalam bidang pendidikan antara Yordania dan Universitas Brawijaya.
Momen kuliah tamu ini diharapkan menjadi awal untuk menjalin kerjasama tersebut. Dimana
pengembangan kerjasama dalam bidang pendidikan
nantinya dapat berimplementasi pada join research, exchange student, dan mobility staff.(humasFISIP)

#RECORD
M ED I A U P G R AD I N G
I ssu e:

“Waspada Penyakit
di Musim Pancaroba”
Memasuki Bulan Februari
2017, peralihan musim hujan ke musim kemarau atau masa pancaroba,
di wilayah Jawa Timur, termasuk Kota
Malang, sering terjadi angin kencang,
hujan lebat, serta suhu panas tinggi di
siang hari. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyampaikan peringatan saat terjadi angin
kencang perlu diwaspadai juga hujan
dengan intensitas lebat di wilayah
J.awa Timur.
Masyarakat perlu waspada
karena angin kencang yang kering
berdebu, cuaca tidak stabil disertai
suhu udara tinggi memicu penyakit.
Menurut dr. Alidha Nur Rakhmani,
S.Ked, Pakar Ilmu Kesehatan Masyarakat - Kedokteran Pencegahan
(IKM-KP) dari Fakutas Kedokteran
Universitas Brawijaya, ketika suhu
udara berubah-ubah, imunitas pada
manusia akan menurun, sehingga
dapat memudahkan untuk terserang
kuman yang bisa menyebabkan diare, flu, infeksi saluran pernapasan
atas (ISPA). “Gejala-gejala ISPA dapat
ditandai dengan adanya Demam, Batuk, Cairan pada Hidung, Nyeri Sendi
dan Sakit Kepala,” ungkap dr. Alidha
kepada awak media.
dr. Alidha menjelaskan bahwa untuk menanggulangi ISPA, masayarakat perlu menjaga stamina tubuh dengan istirahat yang cukup dan
memperhatikan pola makan. “Pencegahan ISPA dapat dilakukan dengan
istirahat yang cukup, mengkonsumsi
sayur dan vitamin, sering mencuci
tangan agar terhindar dari kuman
dan segera melakukan pengobatan
dengan segera apabila timbul gejala
ISPA,” ungkapnya.
Di samping ISPA, penyakit yang harus diwaspadai adalah

(Foto: Humas FISIP)

Media Upgrading (Foto: Humas FISIP)
Demam Berdarah (DBD), karena
menurut survey yang telah dilakukannya, ada 3 kematian yang di
sebabkan DBD pada tahun 2015
kota Malang. Sedangkan pada tahun 2016 meningkat menjadi 10
kematian.
Kegiatan Media Upgrading Issue yang diselenggarakan
oleh Humas Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas
Brawijaya (UB) dan dilaksanakan di
Ruang Sidang Lantai 7, Gedung A
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(FISIP), Universitas Brawijaya (UB)
pada hari Kamis 16 Februari 2017
ini juga menghadirkan Pakar Kesehatan Lingkungan dari Fakultas
Kedokteran Universitas Brawijaya,
Dr.Lilik Zuhriyah, S.K.M. M.Kes. Beliau menambahkan bahwa pada musim pancaroba, masyarakat harus
waspada terhadap nyamuk.
“Pada musim pancaroba,
masyarakat harus lebih sadar akan
pentingnya kebersihan di lingkungannya, sanitasi saluran air harus
lebih diperhatikan karena disitulah

jentik-jentik nyamuk akan berkembang biak apabila ada air yang
menggenang,” ungkap Lilik.
Menurut Lilik, untuk mencegah perkembangbiakan nyamuk,
kita harus menerapkan 3M Plus, yaitu menutup tempat yang dapat menjadi perkembangbiakan nyamuk,
menguras bak mandi minimal satu
kali seminggu, mengolah sampah
dan plusnya adalah bisa dengan
memasukkan salah satu jenis ikan
cupang ke dalam bak mandi, mengoleskan repellent ke anggota luar
tubuh dan bisa menaburkan bubuk
abate pada wadah yang sulit dikontrol.
Setidaknya dengan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS)
yang dijelaskan oleh kedua narasumber tersebut, masyarakat dapat
mengantisipasi terjadinya penyakit
yang menyerang di musim pancaroba. Humas Fisip UB.
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CEO “TIMES Indonesia
Network”
Kunjungi Laboratorium
Terpadu FISIP UB

Visi dari ‘TIMES Indonesia Network’ (salah satu media online) yang ingin
menguatkan Ketahanan Informasi Nasional,
mencoba menggandeng Laboratorium Terpadu
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Brawijaya (UB) dalam pengolahan dan penganalisisan data dari sebuah informasi di media online.
Menurut CEO TIMES Indonesia Network,
Khoirul Anwar, massifnya penyebaran fitnah, hinaan
dan pengiriman berita bohong/hoax dapat menyebabkan perpecahan, membahayakan persatuan
dan kesatuan, kebhinekaan dan munculnya radikalisme. Oleh karena itu untuk menghadapi persoalan
ini maka diperlukan ketahanan informasi. “adanya
Ketahanan Informasi dapat menyaring dan mencegah berbagai informasi tidak benar dan tanpa data,
termasuk penyebaran berita bohong/hoax,” ungkap beliau.
Khoirul Anwar menambahkan, masyarakat
sekarang lebih percaya kepada opini daripada fakta. “Kalau sekarang masyarakat lebih percaya opini

daripada
fakta,
lalu kemana harus
mencari fakta yang
benar?,” imbuhnya.
Dengan adanya
(Sumber: Humas FISIP)
kunjungan yang dilakukan oleh CEO TIMES Indonesia Network ke Laboratorium Terpadu FISIP UB pada hari Senin, 30 Januari 2017,
diharapkan antara TIMES dengan Laboratorium Terpadu FISIP dapat bersinergi untuk bekerjasama dalam
menghadapi persoalan Ketahanan Informasi Nasional
tersebut dengan memberikan data yang valid sesuai
fakta dan informasi yang memang dibutuhkan oleh
masyarakat. (Humas FISIP)

>> Kunjungan CEO Times Indonesia Network di Laboratorium Terpadu FISIP UB / (Sumber: Humas FISIP)
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workshop dan pemeriksaan GCU (cek gula darah, asam urat, kolesterol dan tekanan darah)/
(Sumber: Humas FISIP)

>>

Setelah
Rumah
Sakit Universitas Brawijaya
(RSUB) resmi beroperasi
pada hari Minggu, 18 Desember 2016, berbagai
kegiatan pun dilakukan
untuk mengenalkan RSUB
kepada masyarakat khususnya kepada civitas akademika Universitas Brawijaya. Salah satu
agenda kegiatannya adalah melakukan roadshow ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(FISIP) Universitas Brawijaya (UB).
Roadshow RSUB yang dilakukan pada
hari Kamis, 02 Februari 2017 kepada civitas
akademika FISIP UB di dengan menyelanggarakan workshop dan pemeriksaan GCU (cek
gula darah, asam urat, kolesterol dan tekanan
darah) secara gratis.
Dalam roadshow yang dilaksanakan
di Hall Lantai 7 Gedung-B FISIP UB, hadir Wakil
Direktur RSUB Dr. dr. Tinny E. Hernowati Sp.PK
(K) sebagai pembicara workshop. Menurut beliau, walaupun RSUB ini mendapatkan surat
izin sebagai rumah sakit tipe C, namun kualitas peralatan yang dimiliki sudah dapat dijadikan sebagai acuan untuk rumah sakit tipe
B. “Memang RSUB sekarang masih mendapat
tipe C karena baru saja selesai dibangun dan
langsung diresmikan untuk beroperasi, tetapi
kita sudah memiliki peralatan yang layak untuk dijadikan sebagai kualitas tipe B dan kita
yakin target di tahun 2020 RSUB bisa naik ke
tipe B,” ungkap dr. Tinny.
dr. Tinny juga menjelaskan RSUB
memiliki 14 Dokter umum, 23 Dokter Spesialis

Roadshow dan
Pemeriksaan
GCU Gratis
Rumah Sakit
Universitas Brawijaya
di FISIP UB

dan 4 Dokter Gigi. Selain itu, RSUB memiliki pelayanan
untuk IGD, Kamar Operasi, Kamar Bersalin, icu, radiologi, lab dan Rawat Jalan meliputi Poli SP (Anak, Obgyn,
Penyakit Dalam, Jantung Pembuluh Darah, Paru-Paru,
Mata, Gigi, Bedah), General Checkup dan Rehabilitasi
Medik. Untuk Rawat Inap, RSUB memiliki empat kelas,
yaitu kelas 3, 2, 1 dan kelas VIP.
Walaupun sekarang, RSUB masih belum
bekerjasama dengan BPJS untuk keringanan biaya
pengobatan, dr. Tinny mengatakan bahwa untuk UB
tetap akan mendapatkan potongan harga sebesar 50%
apabila berobat ke RSUB, dengan menunjukkan kartu
identitas pegawai UB.(Humas FISIP)
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Seminar Internasional on
Socio-Political Entrepreneurship

Jiwa Entrepreneurship yang
mengarah kepada sebuah tindakan
yang memiliki sifat keberanian, kreatif, inovatif, tahan terhadap tantangan
hidup dan sanggup dalam menangkap serta mewujudkan sebuah peluang, sebenarnya dapat di aplikasikan
dalam berbagai aspek sosial dan
politik untuk membuat kehidupan
lebih
baik
dan sejahtera.
Hal tersebut
disampaikan
dalam Seminar Internasional yang
di selenggarakan
oleh
Universitas
Brawijaya
(UB) dalam
rangka Dies
Natalis ke-54
UB di Gedung
Widyaloka,
pada tanggal
14 Februari
2017.
D a lam bidang
Seminar Internasional on Socio-Political Entrepreneurship (Foto: Humas FISIP)
politik, dosen Fakultas Ilmu Sosial
gan jiwa entrepreneurship akan
dan Ilmu Politik, Wawan Sobari, Ph.D ra-negara di Eropa dihantui oleh tiga
membawa pemerintahan menjadi
menyampaikan seminarnya yang tantangan demokrasi. Demokrasi
lebih baik untuk negeri dengan
berjudul “Political Entrepreneurship yang satir di Indonesia terkenal denmengandalkan jiwa mandiri dan
as a Key for Democratization in In- gan meme Soeharto “Piye kabare?
kreatifitas.
donesia”. Menurutnya, Socio-entre- Enak jamanku tho?” yang terdapat
Dalam dunia kesehatan,
preneurship sudah ada sejak lama di berbagai sudut kota bahkan di
Sekarang
entrepreneurship diulas oleh naradan sangat terkenal di kalangan kendaraan-kendaraan.
sumber Prof. Dr. dr. Peter W.S.
akademisi sosial politik. Ide utama banyak orang kehilangan otoritas
Chang MD, MPH, ScD, FRCP dari
dalam demokrasi merupakan suatu dan gaya kepemimpinannya, dibukTaiwan dengan judul seminar
hal yang penting. Karena toleransi tikan dengan kelemahan demokrasi
“Health Policy in Asia in the Condapat diraih sejak adanya demokra- di level lokal, salah satunya ada di
text of Socio-Political Entrepresi. Namun, Demokrasi bukanlah buku “Patronage Driven Democracy”.
neurship”.
solusi dari aspek pemerintahan. Elemen-elemen yang ilegal pun tamMenurut Peter Chang,
“Demokrasi bukanlah satu-satunya pak cocok diterapkan seperti Money
sekarang sudah banyak inovasi,
solusi dari semua aspek pemerintah- Politic.
Banyak pemerintahan terseperti handphone, jalan tol, dan
an, di Amerika Latin banyak Negara
berbagai inovasi saat ini. Namun
menggabungkan sistem demokrasi pilih berusaha menciptakan atau
memperbaiki Public Services seperti
pelayanan kesehatan masih terdan authoritarian,” ujar Wawan.
bilang buruk karena orang masih
Selain itu, Wawan Sobari E-Kios, E-Government, Open Governmengantri untuk mendapatkan
juga menambahkkan bahwa Nega- ment, dan lain-lain. Diharapkan den-

“Practices and Policy
Toward Asian Centrality”

12

#RECORD
pelayanan kesehatan. Health literacy
sangat penting dan mempengaruhi
pelayanan kesehatan. Pelayanan
kesehatan harus ditingkatkan seiring
berkembangnya teknologi.

“Kesehatan suatu
negara dinilai baik apabila masyaraktnya memiliki tingkat baca terhadap
kesehatan tinggi (High
Health Literacy). Sedangkan kesehatan Negara
akan dianggap buruk apabila masyarakatnya memiliki tingkat baca terhadap
kesehatan rendah (Low
Health Literacy),” ungkap
Peter Chang.
Peter Chang merekomendasikan beberapa hal untuk mengatasi Low Health Literacy atau kemampuan membaca akan kesehatan
yang rendah dengan tiga komponen.
Yang pertama harus ada pengusaha
yang memiliki jiwa ertrepreneurship
yang telibat di dunia kesehatan atau
Health Sector. Kedua, harus ada partisipasi aktif dari masyarakat akan
pentingnya kesehatan. Dan Ketiga,
adanya dukungan dan peran dari
pembuat kebijakan (Policy Maker)

mengenai pentingnya kesehatan.
Sementara itu, pada seminar ketiga yang diungkapkan oleh
narasumber Ron Bridget Vilog Ph.D
mengenai Socio-Political Entrepreneurship, Beliau mengaitkannya
fenomena itu dengan Imigran di Negara asalnya Filipina.
Dalam seminarnya yang
berjudul “Filipino Migrants Turning
Entrepreneurship: Challenges in Reintergating Overseas Workers to the
Local Economy”, Vilog menjelaskan
bahwa di Filipina banyak orang yang
menjadi imigran dan banyak yang
menjadi entrepreneur.
Imigran yang pergi dan kembali ke Filipina, secara tidak langsung
telah belajar mengenai entrepreneur
di Negara lain dan dapat melakukan hal yang lebih baik lagi di home
country-nya.
Sehingga entrepreneurship
menjadi solusi yang efektif secara
mereka potensial untuk melakukannya lebih dari pribumi selain itu untuk membuat mereka survive dan
meningkatkan kondisi keuangan
mereka. Pemerintah Filipina pun
memiliki berbagai program untuk
mendukung itu seperti OWWA (Overseas Workers Welfare Administration)
dengan program-programnya sep-

(Foto: Humas FISIP)
erti services, manufacturing, dan
agribusiness. Selain itu, juga ada
The national Reintegration Center
for OFWs yaitu pelatihan tentang
lively hood atau mata pencaharian
dan business plan.
Pemateri yang terakhir
bernama Dr. Nur Ain Syahrier yang
berasal dari Malaysia menjelaskan
tentang “Empowerment of Human
Capital through Socio and Political
Entrepreneurship for Sustainable
and Inclusive Economic Growth”.
Menurut Dr. Nur, dengan
melihat berbagai masalah seperti
ekonomi dan social mobility yang
ada di ASEAN kita dapat belajar
dari Negara-negara maju seperti
USA, European countries. Sistem
publik dapat berpengaruh di dalam pemerintahan. Sejak dulu social entrepreneurship bisa menjadi
solusi untuk mengatasi masalah
sekaligus meningkatkan ekonomi
masyarakat. Hal ini dapat berjalan
dengan baik dengan berbagai
dukungan seperti public policy
dari pemerintah, financial resources, capacity of knowledge, dan
social entrepreneurship. (Humas
FISIP UB)

(Foto: Humas FISIP)
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Catatan Kuliah:

Belajar di
Negeri Kanguru
Siapa yang tidak tahu negara Australia ? banyak
mahasiswa yang berkeinginan mendapat kesempatan
menimba ilmu di salah satu negeri anglosaxon tersebut.
Pada kesempatan kali ini, radius akan menceritakan secara singkat salah satu perjalanan Dosen Ilmu Komunika-

(Foto : Koleksi Pribadi)

(Foto : Koleksi Pribadi)
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si FISIP UB, Widya Pujarama S.I.Kom., M.Communication saat menempuh studi S2 nya di Australia.
Pada tahun 2010, Widya secara resmi terdaftar sebagai mahasiswa internasional di Deakin University, saat itu Widya mengaku telah memperoleh salah
satu beasiswa yang ditawarkan oleh pemerintah Australia yang bernama Beasiswa AS (Australia Awards
Schoolarship), setelah melalui serangkaian kelas persiapan yang dijadwalkan bagi Mahasiswa Internasional, maka pada November 2010, Widya secara aktif
memulai studi S2 nya di Communication and Media
Studies, Deakin University. Widya menuturkan beberapa alasan yang membuatnya tertarik untuk belajar di
Australia, berikut pernyataannya saat diwawancarai
oleh Tim Humas Fisip UB,
“Ada beberapa alasan kenapa saya memilih Australia, antara lain karena kedekatan geografis
dengan Indonesianya sejalan dengan tipikal orang
Indonesia yang sering mudik, selanjutnya karena
saya merasa banyak perkuliahan di Indonesia memiliki proposisi teoritis lebih banyak dari
praktek, padahal di bidang komunikasi keahlian teknis sangat diperhatikan,
oleh karena itu saya berfikir alangkah
baiknya jika saya bisa mengambil

#RANGER
Gairah Kerja dan Remunerasi

Widya Pujarama S.I.Kom., M.Communication saat menempuh studi di Australia/ (Sumber: Koleksi Pribadi)
pendidikan perkuliahan di luar negeri,” imbuhnya.
Selain itu Widya menambahkan salah satu alasan mengapa beasiswa Australia sangat dominan dan
gencar disosialisasikan di Indonesia, hal itu karena
saat ini Australia sedang bersaing dengan Negara Asia
Pasifik lainnya, salah satu strateginya melalui program
beasiswa yang ditawarkan di penjuru negara di dunia. Melalui program beasiswa tersebut Australia memperkenalkan budaya negara mereka dan perspektif
mereka terkait suatu objek atau bidang tertentu. Tidak
hanya itu, di era post-modernisme ini, Australia saling
mempertukarkan tenaga kerjanya dengan negara –
negara tetangga termasuk di persaingan MEA saat ini.
“Banyak hal yang saya dapatkan saat saya belajar di Australia, namun terlepas dari itu semua, saya
mendapati kesulitan saat belajar disana seperti kendala dalam bahasa, seperti yang kita tahu karakteristik bahasa inggris di masing – masing negara sangat
berbeda, jika kita ada inggris-Indonesia, lalu ada inggris-melayu, Inggris-Singapore dan sebagaiannya, di
Australia saya melihat bahasa inggris menjadi permasalahan saat saya tidak bisa menyesuaikan karkter berbahasa inggris saya dengan negara Australia”. Jelas
Widya.

Australia merupakan negara multicultural
yang penduduknya sebagian besar adalah imigran,
penduduk – penduduk tersebut berasal dari berbagai
negara seperti Asia, Eropa, Amerika, Timur Tengah atau
berbagai suku seperti suku aborigin, natyive, dan sebagiannya. Hal itu juga menunjukkan percampuran budaya dan bahasa yang mereka miliki. Satu hal lagi dari
Australia yang menurut Widya menarik adalah, negara
Australia merupakan pencetus pariwisata pendidikan,
program tersebut seperti memperkenalkan karakteristik dan nilai budaya Australia kepada Mahasiswa yang
sedang mengemban ilmu di negeri kanguru tersebut,
selain itu karakteristik budaya yang dimiliki penduduk
di Australia tidak jauh berbeda dengan karakteristik budaya Asia, seperti unsur kesopanan dan menghargai
serta toleransi khusunya pada umat beragama. (Anata/
Rama)
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Visitasi Akreditasi

Prodi Psikologi

Kegiatan akreditasi program studi Psikologi yang berlangsung di ruang
sidang Lantai 7 Gedung A Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas
Brawijaya (UB) pada hari Jumat tanggal
03 Maret 2017, terselengggara sejak pukul
08.00 WIB. Tim Asessor Badan Akreditasi
Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang
hadir adalah Dr. Maria Goretti Adiyanti, M.S., Psikolog dari Universitas Gadjah
Mada dan Dr. Nanik Prihartanti, M.Si dari
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
Kegiatan dibuka dengan sambutan dari
Dekan FISIP UB, Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak.,
dan dilanjutkan dengan sambutan dari
perwakilan Asessor. Menurut Asessor Dr.

(Foto: Humas FISIP)

(Foto: Humas FISIP)

(Foto: Humas FISIP)

VIsitasi Akreditasi Prodi Psikologi (Foto: Humas FISIP)

(Foto: Humas FISIP)a
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(Foto: Humas FISIP)

Maria Goretti Adiyanti, M.S., Psikolog, kegiatan visitasi ini adalah kegiatan untuk mengklarifikasi dan
mencocokkan data borang yang
telah dikirimkan ke BAN-PT dengan kondisi di lapangan. (Humas
FISIP)

#RECORD
>> Launching

Gazebo, Ruang LSO
Serta Panggung Kreasi dan
Aspirasi Mahasiwa
FISIP UB
Panggung Kreasi dan Aspirasi Mahasiswa / (Sumber: HumasFISIP)

Launching Gazebo FISIP / (Sumber: Humas FISIP)
Pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017, Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas
Brawijaya (UB), Prof. Dr. Unti Ludigdo, Ak., meresmikan tiga
tempat sekaligus di sebelah barat Gedung FISIP UB, yang
nantinya dapat dipergunakan untuk kegiatan mahasiswa,
yaitu Gazebo, Ruang LSO (Lembaga Semi Otonom) mahasiswa dan Panggung kreasi serta aspirasi mahasiswa FISIP
UB.
Dalam sambutannya, Dekan mengatakan bahwa
dengan diresmikannya ketiga tempat tersebut diharapkan
dapat digunakan secara maksimal oleh mahasiswa untuk
menambah prestasi baik di lingkup Nasional maupun Internasional. “Saya harapkan dengan diresmikannya
ruang-ruang ini, prestasi mahasiswa bisa semakin
meningkat untuk membawa nama baik UB pada umumnya dan FISIP tentunya di kancah Nasional dan
Internasional,” ungkapnya kepada mahasiswa. Pada
Tahun 2016, FISIP UB telah meraih 24 prestasi Nasi-

onal dan 4 prestasi Internasional. Dekan meramalkan pada tahun 2017 ini akan mengalami peningkatan.
Ketiga tempat yang diresmikan memiliki
fungsi masing-masing. Untuk gazebo dapat digunakan mahasiswa untuk mengerjakan tugas dan
berdiskusi. Untuk ruang LSO, digunakan sebagai
tempat basecamp LSO mahasiswa yang masih belum memiliki ruangan sendiri. Sedangkan untuk
panggung kreasi dan aspirasi dapat digunakan mahasiswa dalam mengadakan suatu acara di outdoor
seperti pentas music, tari, talkshow, dan lain-lain.
Dengan resmi digunakaannya 3 ruang
tersebut, Dekan mengharapkan agar mahasiswa
tetap menjaga kebersihan dan ketertiban tempat
tersebut. “Saya mohon mahasiswa dapat tetap
menjaga kebersihan dan ketertiban di tiga tempat
tersebut, jangan sampai jadi kotor dan sampah
berserakan dimana-mana, karena saya yakin bahwa mahasiswa FISIP adalah mahasiswa yang beriman dan berakhlak sehingga akan selalu menjaga
kebersihannya,” tambahnya. (Humas FISIP)

Launching ruang LSO oleh Prof. Dr. Unti Ludigdo Ak. / (Sumber: Humas FISIP )
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Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Dr. Ir. Mohammad Bisri, MS resmi melantik para Wakil Dekan dari
Fakultas MIPA dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
(FISIP) pada hari Jumat, 17 Maret 2017. Kegiatan yang
berlangsung khidmat tersebut dilaksanakan di gedung
Samantha Krida Universitas Brawijaya.
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melantik Siti
Kholifah, S.Sos, M.Si, Ph.D sebagai Wakil Dekan Bidang

asa, semoga apa yang dilakukan oleh kolega kita yang
lama dapat menjadi inspirasi baru untuk dilanjutkan
oleh kolega-kolega kita selanjutnya,” ujar Dekan.
Selanjutnya dalam pidato yang kedua, Wakil
Dekan Bidang Umum & Keuangan FISIP UB periode
sebelumnya, A. Imron Rozuli, SE, M.Si., turut mengapresisasi kinerja kolega-koleganya untuk

Pelantikan Wakil Dekan FISIP

Periode 2017-2021

Akademik
menggantikan
Maya Diah Nirwana, S.Sos,
M.Si di periode sebelumnya. Sedangkan untuk Wakil

Dekan Bidang Umum dan Keuangan FISIP adalah Anang
Sujoko, D.COMM., dimana sebelumnya dijabat oleh A. Imron Rozuli, SE, M.Si. Untuk Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan FISIP tetap dijabat oleh Akhmad Muwafik Saleh,
S.Sos, M.Si. selama dua periode ini.
Di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Brawijaya juga menggelar acara “pisah sambut”
sebagai bentuk pelepasan Dosen dan Karyawan purna tugas, sekaligus peresmian bagi Dosen maupun Karyawan
yang akan menjabat selama satu periode kedepan. Acara
tersebut digelar pada hari Jumat (17/03/2017) seusai sholat jum’at yang dihadiri oleh seluruh Dosen dan Karyawan
FISIP Universitas Brawijaya.
“Sebagian dari kita telah menyelesaikan tugas
atau amanah yang diberikan oleh institusi, dan alhamdulillah, semuanya dapat menjalankan amanah yang luar bi-
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Pengucapan Sumpah Jabatan oleh seluruh Wakil
Dekan FMIPA & FISIP(Sumber : Humas FISIP)

menjadikan FISIP
ke
depannya lebih
baik.

“Saya mengapresiasi atas kinerja bapak/ibu
yang telah dicurahkan selama ini, saya berharap roda
organisasi fisip dapat berlangsung lebih cepat, dan lebih mengayomi untuk menjadikan FISIP lebih baik,” kata
Imron. (Humas FISIP)
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MALANG - Dosen Ilmu
Komunikasi FISIP UB, Bayu Indra
Pratama berbagi pengetahuan
melalui bukunya “Etnografi Dunia Maya Internet”, dengan kehadiran teknologi informasi dan komunikasi yang penggunaannya
semakin meningkat dari waktu ke
waktu, menandakan kemampuan
manusia berinteraksi secara cepat melalui dimensi global. Perubahan pola komunikasi itu, jelas
tak bisa dilepaskan, Bayu menjelaskan dua inti dalam buku ini,
pertama kehidupan sosial tercipta melalui interaksi manusia den-

gan menggunakan jaringan internet global, yang kedua buku ini
berbicara tentang adopsi/penerapan metode penelitian etnografi
di ranah internet.
“Inspirasi saya membuat
buku ini dari 3 hal, pengalaman
subjektif saya sebagai individu
yang punya minat ke kajian teknologi informasi dan komunikasi, lalu pengalaman individu saya
dalam beberapa kali melakukan
riset di dunia maya/internet, dan
yang terakhir karena tuntutan
perkerjaan yang harus membimbing dan menguji, terutama karena

lllllllllll

Belajar Etnografi

llllllllllllll di Dunia Maya
saya mengajar di mata kuliah metode penelitian, diluar dari hal – hal itu adalah minat saya
terhadap teknologi informasi dan komunikasi
terutama di media baru, sehigga itu menjadi
alasan saya untuk menulis buku itu,” tutur Bayu
ketika diwawancarai oleh tim humas FISIP UB,
Kamis (23/03/2017).
Dengan meningkatnya minat kajian
new media, perlu ada upaya untuk mengantarkan metode ini dalam jangkauan yang lebih luas, terutama bagi individu yang berminat
meriset dunia maya. Bayu menuturkan kajian
etnografi dunia internet ini sedang kontemporer, Teknologi internet tidak hanya menghubungkan orang per orang untuk berkomunikasi melainkan juga mempertemukan banyak
orang dalam sebuah komunitas ranah maya
internet.
“Sekarang mulai banyak yang tertarik
meneliti etnografi internet, kajian tersebut sangat terbuka di bidang llmu sosial, dan ternyata
jika kita telusuri lebih lanjut di dalam etnografi
terdapat banyak bidang penelitian seperti marketing, sosial dan politik. Tidak jarang perusahaan memonitoring perilaku konsumen lewat

Bayu Indra Pratama S.I.Kom., M.A. / (Sumber: Humas FISIP)
aktivitas, percakapan individu dalam internet,” Papar Bayu.
Kajian Etnografi ini kemudian dapat melihat keberadaan komunitas maya internet yang mempunyai keberagaman kultur, selain itu di dalam dunia maya tumbuh juga
sistem kebahasaan yang menjadi pertukaran nilai diantara
anggota. Muncul pemaknaan terhadap realitas yang ada di
dalam kelompok dan di luar kelompok. Berkembangnya kultur di dunia nyata sosial merupakan bukti kekokohan relasi
budaya yang dibentuk di ranah maya internet. (Anata/Rama)
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