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Indikator

Desember mendatang, Fakultas Bahasa dan 
Seni akan mengadakan PEMILWA untuk 

memilih Ketua BEM periode 2014/2015 yang 
akan segera berganti masa jabatan. PEMILWA 
kali ini akan diselenggarkan dengan sistem 
yang sama seperti periode sebelumnya. 
Yaitu pemilihan berdasarkan keputusan 
suara Mahasiswa. Namun, sampai saat ini 
belum ada dari pihak KPU yang melakukan 
sosialisasi kepada Mahasiswa, terlebih lagi 
bagi mahasiswa baru yang sama sekali belum 
mengetahui mengenai apa itu PEMILWA. 
Padahal agenda tersebut sudah mendekati 
hari-H.
   Untuk mengetahui tanggapan 
mahasiswa mengenai PEMILWA, tim litbang 
buletin Dimensi menyebar poling secara 
acak kepada 100 responden. Dari hasil poling 
tersebut kami memperoleh data sejumlah 
31 % responden menyatakan mengetahui 
tentang adanya kegiatan PEMILWA 
sedangkan 69 % responden menyatakan tidak 
mengetahui. Sementara mengenai tanggapan 
mahasiswa mengenai perlunya sosialisasi 
kegiatan PEMILWA kami memperoleh data 
87 % responden menyatakan perlu dan 13 % 
menyatakan tidak perlu.
 Poling ini hanya sebagai gambaran 
dan tidak memberikan penilaian secara 
mutlak. (Litbang)

Berita Utama

Pemilihan Wakil Mahasiswa atau 
yang biasa disebut dengan Pemil-

wa FBS tahun ini memang sedikit 
lambat. Bahkan di saat fakultas lain, 
Fakultas Ekonomi misalnya, men-
etapkan tanggal 1 Desember untuk 
menetapkan calon kandidat Pemil-
wa 2015,  FBS baru mengadendakan 
untuk menyerahkan formulir pada 
kandidatnya.
Ditemui di sekretariat BEM FBS 
(22/11), Fahrudin (yang akrab di-
panggil Udin)  selaku ketua KPU, 
mengakui bahwa jadwal Pemilwa di 
FBS memang paling lambat diband-
ing fakultas lain. Hal itu dikarena-
kan terlambatnya juga pemilihan 
anggota KPU oleh DPM. Namun, 
dia juga memaparkan bahwa keter-
lambatan itu tidak akan mengurangi 
kinerja KPU dan Panwaslu untuk 
menyukseskan Pemilwa 2015.
Surat Keputusan KPU memang baru 
didapat hari Jumat (20/11) lalu, seh-
ingga menurut Udin wajar jika be-
lum terdengar berita tentang kapan 
Pemilwa dilaksanakan. “Namun, 
pengumuman tentang Pemilwa su-
dah ada sejak lama. Kami juga lang-
sung rapat membahas jadwal pemil-
wa setelah SK turun. Rencananya 

pemilwa akan dilaksanakan tanggal 
16 Desember.” Penetapan tanggal 
pelaksanaan Pemilwa pada 16 De-
sember dirasa paling tepat menurut 
KPU, mengingat hari tenang sebe-
lum Ujian Akhir Semester Gasal 
pada tanggal 23 Desember. Hal itu 
berarti kinerja KPU harus setara 
seperti atlet lari maraton.
Pihak DPM sendiri menyerahkan 
sepenuhnya mengenai Pemilwa ini 
kepada KPU dan Panwaslu. Dena 
Vidia selaku wakil ketua DPM men-
jelaskan bahwa tugas DPM tentang 
Pemilwa memang hanya memben-
tuk KPU dan Panwaslu. “Karena itu 
memang hak KPU dan Panwaslu un-
tuk bekerja secara independen tanpa 
dicampuri oleh DPM. Namun, bila 
KPU tidak mengerti terkait tugas 
mereka maka kami wajib menjelas-
kan,” jelasnya ketika diwawancarai 
pada hari Kamis (19/11).
Untuk menyukseskan Pemilwa ini, 
KPU dan Panwaslu berencana untuk 
mengadakan sosialisasi. “Kami me-
mang baru akan mengadakan sosial-
isasi mengenai Pemilwa tanggal 26 
November nanti,” kata Udin. Ia juga 
menjelaskan bahwa sosialiasi kepada 
para calon ketua BEM dan DPM 
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mengenai tata cara pemilihan, akan di-
lakukan setelah pengambilan nomor urut 
tanggal 7 Desember mendatang. Sebelum 
itu, ada tahapan-tahapan yang harus di-
lakukan oleh mahasiswa yang mendaf-
tar sebagai calon Ketua dan Wakil Ketua 
BEM serta anggota DPM juga oleh KPU. 
Tahapan-tahapan tersebut yaitu pengam-
bilan formulir pada 30 November - 3 De-
sember, pengembalian formulir tanggal 
1-3 Desember, verifikasi pendaftar pada 
tanggal 4 Desember, serta masa banding 
untuk para pendaftar yang terpilih mau-
pun yang tidak pada tanggal 5 Desember 
dan penetapan calon Ketua dan Wakil 
Ketua BEM serta anggota DPM sehari 
setelahnya, 6 Desember.
Terkait lambannya pelaksanaan sosial-
isasi yang baru akan dilaksanakan pada 
tanggal 26-30 November, Udin berpen-
dapat bahwa hal tersebut tidak akan men-
jadi masalah jika semua pihak dapat bek-
erja sama. “KPU akan bekerja jauh lebih 

keras dan sigap,” tegasnya.
Beberapa mahasiswa yang ditemui di 
GK 2 pada hari Senin (23/11) banyak 
yang mengatakan belum sepenuhnya 
tahu apa itu Pemilwa. Hernida Firmaya, 
Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia 
2015 mengatakan bahwa sosialisasi men-
genai Pemilwa sangat penting. “Kami 
kan maba. Kami belum tahu seperti apa 
seluk-beluk birokrasi kampus. Jadi, kami 
butuh sosiasasi.” Senada dengan Hernida, 
Atika Desita, Mahasiswa Bahasa dan Sas-
tra Indonesia 2015 juga berujar hal yang 
sama. “Segala sesuatu kan butuh keter-
angan. Pemilwa itu apa? Tujuannya untuk 
apa? Pengaruhnya kepada kita apa? Siapa 
pelakunya? Apa visi dan misinya? Nah, 
itu semua harus dijelaskan lewat sosial-
isasi.” 
Dena juga mengatakan hal sama men-
genai pentingnya sosialisasi kepada ma-
hasiswa FBS mengenai pemilwa ini. Ia 
mengakui jika tahun ke tahun saat pelak-

sanaan Pemilwa, banyak mahasiswa yang 
hanya memilih asal-asalan. “Padahal pe-
milihan ketua BEM ini sangat penting. 
Ketua BEM-lah yang mengayomi semua 
ormawa dan mahasiswa di FBS. Jika dip-
ilih dengan sembarangan, itu akan jadi 
bahaya.” Ia menyarankan agar KPU ta-
hun ini lebih gesit dibanding tahun lalu, 
terutama lebih digalakkannya lagi sosial-
isasi kepada para mahasiswa supaya tahu 
betapa pentingnya Pemilwa.
Namun, Udin menjelaskan bahwa men-
genai pengenalan siapa saja calon terpilih 
pada Pemilwa, itu merupakan urusan se-
tiap calonnya nanti. “KPU hanya bertugas 
untuk memberitahu kapan dan bagaima-
na Pemilwa dilaksanakan. Terkait pen-
genalan diri para calon kepada maha-
siswa di FBS, itu urusan mereka. KPU 
kan harus bersikap netral, tidak boleh 
terkesan memihak calon 1 atau calon 2 
nantinya,” tutup Udin. (Nisa)

Berita Utama

Penjuru

Penambahan Kuota Bidikmisi 2015
Kuota bidikmisi untuk angkatan 

2015 ditambah. Sebanyak 390 ma-
hasiswa baru 2015 telah mengajukan 
diri sebagai pendaftar bidikmisi tam-
bahan. Menurut Graha, mahasiswa 
Bahasa dan  Sastra Indonesia 2015 saat 
diwawancarai di Pendopo Tedjokusu-
mo (16 /11), mengungkapkan  dengan 
adanya penambahan tersebut, setidakn-
ya memberikan peluang bagi mahasiswa 
yang kebingungan mencari dana untuk 
keringanan biaya perkuliahan.
 Tambahan kuota Bidikmisi 
di Fakultas Bahasa dan Seni membuka 
pintu bagi mahasiswa yang mengalami 
kesalahan informasi dari SMA ke-
tika hendak mendaftar sebagai peserta 
Bidikmisi. Seperti kasus yang dialami 
oleh Graha. Ia mengatakan bahwa ia 
tidak dapat mengajukan Bidikmisi saat 
akan mendaftar SNMPTN, karena in-
formasi yang didapatkan dari SMA ada-
lah peserta yang mengajukan Bidikmisi 
hanya untuk siswa yang masuk pergu-
ruan tinggi melalui jalur SBMPTN. Se-
dangkan  dia diterima di UNY  melalui 
jalur SNMPTN. 
 Untuk mengisi tambahan kuota 
Bidikmisi, dibutuhkan banyak pertim-
bangan. Pendaftar harus mengumpul-
kan berkas-berkas penting seperti foto 
rumah yang diambil dari berbagai sisi, 

dan foto keluarga. Selain itu juga dibu-
tuhkan  rekening listrik 2 bulan tera-
khir, PBB, kartu keluarga (C1)  yang 
telah dilegalisir, surat penghasilan or-
angtua, Surat Keterangan Tidak Mam-
pu (SKTM), fotokopi KTP dan KTM.  
Tidak hanya itu, diperlukan pula piag-
am penghargaan (jika ada), surat per-
mohonan pada rektor, surat pernyataan 
kebenaran kondisi dari orangtua, keter-
angan jumlah kendaraan dan uang saku, 
serta surat keterangan jumlah tanggun-
gan. Setelah itu, dokumen tersebut akan 
diproses dan akan diadakan survey ke 
rumah calon penerima Bidikmisi. Siapa 
saja penerima Bidikmisi akan diputus-
kan langsung oleh pihak birokrasi.
 Nuril Arifa Sakti selaku anggota 
Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM)  
menerangkan  bahwa, Kuota Bidikmisi 
tiap-tiap fakultas berbeda, tergantung 
jumlah mahasiswa pada setiap fakul-
tas. Mahasiswa yang dapat mengaju-
kan Bidikmisi adalah mahasiswa yang 
memiliki prestasi dan memang kurang 
mampu dalam hal ekonomi. Bagi ma-
hasiswa yang pada awalnya menerima 
Bidikmisi namun ternyata ia mampu 
membayar UKT, maka Bidikmisi akan 
dialihkan untuk mahasiswa yang di-
pandang layak menerima. Selain itu, 
Mela Melinda selaku ketua DPM me-

nambahkan, bagi mahasiswa yang telah 
menerima Bidikmisi namun IPK yang ia 
peroleh kurang dari 3,00 maka ia akan 
diberi kesempatan satu kali semester 
untuk memperbaikinya. Jika, kesem-
patan itu tidak digunakan dengan baik 
maka pihak UNY akan memberhenti-
kan haknya untuk memperoleh Bidik-
misi. 
 Mengenai kejelasan hasil selek-
si penambahan kuota bidikmisi, menu-
rut keterangan dari Faridah, mahasiswa 
PBSI, ada 350 pendaftar yang dinyata-
kan lolos. Faridah adalah salah satunya. 
“Ya pertama, saya belum percaya penuh, 
karena pengumumannya terlalu cepat. 
Kata kakak tingkat itu lama. Tetapi, keti-
ka melihat di web sendiri saya baru per-
caya dan saya kaget sekaligus senang,” 
lanjut Faridah. 
 Hasil seleksi diumumkan pada  
Selasa, 17  November 2015. Pengumu-
man tersebut dapat dilihat di web UNY. 
Faridah juga menambahkan bahwa pen-
etapan resmi sebagai mahasiswa pener-
ima Bidik Misi akan diumumkan pada  
Kamis, 26 November 2015, jika tidak 
ada perubahan dari pihak birokrasi. 
(Anik)
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Kredo Konjungsi

Pemilwa (pemilihan wakil mahasiswa), 
sebuah istilah yang tak lagi asing bagi 

kita semua mahasiswa di Fakultas Bahasa 
dan Seni. Sebuah pemilihan umum lang-
sung bebas rahasia ini dilakukan untuk 
memlih pemimpin dari semua mahasiswa 
yang ada. Pemilihan dilakukan dari maha-
siswa, oleh mahasiswa dan untuk maha-
siswa. Berbeda konteks dengan presiden 
yang mewakili rakyat Indonesia agar lebih 
sejahtera, sedang pemilihan ketua BEM 
dipilih untuk mensejahterakan mahasiswa 
dalam artian memberikan dorongan, fasili-
tas untuk mahasiswa dalam mengekpresi-
kan dirinya di wilayah kampus.
 Pemilwa dilaksanakan oleh DPM 
(Dewan Perwakilan Mahasiswa) yang ber-
tugas membentuk KPU (Komisi Pemilihan 
Umum) yang bertugas menyelenggarakan 
Pemilwa dan Panwaslu (Badan Pengawas 
Pemilu) yang bertugas mengawasi jalan-
nya pemilwa. Kandidat yang terpilih akan 
mendapatkan jabatan sebagai ketua BEM 
(Badan Eksekutif Mahasiswa) yang ber-
tugas untuk membimbing, mengayomi, 
memfasilitasi mahasiswa-mahasiswa yang 
menjadi bagian fakultas itu sendiri. Pemil-
wa dilaksanakan satu tahun sekali, yang 
berarti masa jabatan pemimpinnya tidak 
lebih dari 2 semester. Setelah masa jabatan 
selesai maka akan digantikan oleh kandi-
dat selanjutnya. Pemilwa biasa dilakukan 
setiap menjelang akhir semester ganjil, 
sekitar bulan Desember dan tak lain pemil-
ihnya adalah mahasiswa aktif yang berada 
di wilayah FBS. Antusiasme pemilih akan 
tumpah ruah saat dilakukannya pemilihan 
langsung. Sebelum di adakan hal tersebut, 
maka akan ada sosialisasi mengenai calon-
calon yang akan bertanding di medan 
kampus. Sosialisasi yang maksimal dilaku-
kan akan mempermudah mahasiswa untuk 
memilih calon selanjutnya. Sedangkan, so-
sialisasi yang kuang akan membuat parti-
sipasi mahasiswa tidak maksimal, seperti 
asal pilih atau bahkan golput karena tidak 
tahu-menahu mengenai pemilwa ataupun 
calon yang menjadi kandidat. Jadi sosial-
isasi Pemilwa di FBS perlu di galakkan lagi 
dari tahun kemarin. (Redaksi)

Ngawi, Jumat (20/11) digelar malam grandfinal di Gedung Olah Raga 
(GOR) Bung Hatta Kabupaten Ngawi. Acara tersebut merupakan puncak 

bagi sepuluh pasang finalis duta wisata Ngawi untuk menunjukkan kebolehan-
nya. Acara dimulai pukul 19.00 WIB dengan sambutan dari Bupati Ngawi, Drs. 
Kanang Sulistyono.
 Keterampilan seputar pengetahuan pariwisata, kebudayaan dan keseni-
an di Kabupaten Ngawi menjadi kriteria penilaian dewan juri. Selain itu, finalis 
juga dituntut untuk mampu berbahasa asing untuk menjawab pertanyaan dan 
mampu tampil memukau di atas panggung. “Pada dasarnya, kriteria bagi juara 
dimas diajeng Kabupaten Ngawi 2015 sama seperti tahun-tahun sebelumnya,” 
tutur Yeni selaku Dewan Juri Pemilihan Dimas Diajeng Ngawi 2015.
 Acara dibuka dengan penampilan Tari Bedoyo Srigati yang dilanjutkan 
dengan pembacaan biografi  sepuluh pasang finalis Dimas Diajeng Ngawi 2015.  
Para finalis maju bergantian ke panggung, setelah itu pembawa acara yang di-
pandu oleh Phita Lokaswari Diajeng Ngawi 2012 dan Roy Ardhan Prawira Di-
mas Lingkungan Hidup Ngawi 2008 yang membacakan  biografi dari masing-
masing finalis.
 Dipenghujung acara, dilaksanakan penyerahan slempang kepada Gi-
lang Maulana Majid sebagai Dimas Kabupaten Ngawi 2015 dan Sophia Putri 
Utami sebagai Diajeng, Kabupaten Ngawi 2015.  Rangkain acara berakhir meri-
ah diiringi gema suara pendukung dari sang juara.
 Ajang pemilihan Duta Wisata merupakan atraksi wisata yang bertujuan 
melestarikan budaya daerah sekaligus sarana pengembangan potensi, bakat, 
kreativitas, dan kecerdasan para generasi muda untuk menjadi figur yang dapat 
berperan dalam mempromosikan kekayaan seni, budaya dan pariwisata 
serta menghilangkan citra sebagai pelengkap kegiatan atau pajangan 
semata. (Rheza)

Grandfinal Dimas Diajeng Ngawi 2015

Dimas dan Diajeng Kabupaten Ngawi 2015 bersama duta Sabudartha dan bapak Sekda

doc. rheza

Apa Itu Pemilwa?
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Resensi

Kehidupan berumah tangga yang 
sejahtera adalah dambaan setiap 

insan manusia. Restu kedua orangtua 
dari masing-masing pihak adalah 
dukungan yang sangat menunjang 
kesejahteraan kehidupan berumah 
tangga siapapun juga. Namun, 
kebahagiaan ini tidak didapat oleh 
sepasang suami isteri yang satu ini. 
Pernikahan justru menjadi sebuah 
derita dan tekanan batin bagi 
mereka berdua. 
 Karena Mentua adalah 
sebuah novel yang menceritakan 
kehidupan sepasang suami isteri 
yang tinggal di sebuah desa di 
Minangkabau. Lelakinya bernama 
Marah Adil sebagai seorang petani 
yang miskin dan perempuannya 
bernama Ramalah sebagai seorang 
perempuan muda yang cantik 
nan elok. Kedua sepasang anak 
manusia ini amat saling mencintai. 
Namun, kendala muncul saat ibu 
Ramalah yang bernama Mak Guna 
sangat tidak menyukai Marah 
Adil karena kekurangan Marah 
Adil dalam urusan ekonomi, 
sehingga Mak Guna berencana 
akan menikahkan putrinya dengan 
orang kaya raya di desanya yang 
bernama Taib. Mak Guna mencari 
jalan bagaimana pernikahan yang 
sangat didambakannya tersebut 
dapat terwujud. Marah Adil yang 
tidak mengetahui rencana buruk 
mentuanya itu meminta izin 

kepada isterinya pergi merantau 
ke Lampung. Marah Adil ingin 
menjadi seorang saudagar untuk 
menunjang kehidupannya agar 
tidak lagi diremehkan dan 
disindir sebagaimana biasanya 
oleh mentuanya yang mata duitan 
tersebut. Dengan berat hati, 
Ramalah pun mengizinkan karena 
Marah Adil memaksanya untuk 
memberi izin.
 Atas terjadinya hal 
tersebut, Mak Guna memanfaatkan 
kesempatan ini untuk menikahkan 
putrinya dengan Taib. Padahal 
sejak ditinggal Marah Adil, 
Ramalah selalu mendapat kiriman 
uang yang lebih untuk kehidupan 
setiap harinya dengan Mak Guna. 
Namun ibu Ramalah tersebut tetap 
bersikeras menikahkan putrinya 
dengan  Taib. Kabar buruk ini 
segera disampaikan Ramalah 
pada suaminya. Mendengar kabar 
tersebut, Marah Adil seketika pulang 
kampung. Kepulangan Marah Adil 
membatalkan rencana Mak Guna. 
Kemudian Ramalah dan Mak Guna 
dibawa ke Lampung oleh Marah 
Adil. Mak Guna meminta Marah 
Adil untuk menceraikan Ramalah. 
Keduanya akhirnya bercerai dengan 
dendam yang dimiliki Marah 
Adil. Selanjutnya Mak Guna akan 
menikahkan Ramalah dengan anak 
sahabatnya yang ada di Lampung 
yaitu Ramli. Ramli pun sebenarnya 

sudah beristeri namun disuruh 
menceraikan oleh Mak Amin selaku 
ibu Ramli. Lalu bagaimanakah 
kelanjutan nasib kehidupan Marah 
Adil? Akankah pernikahan Ramalah 
dan Ramli berlangsung dengan 
lancar?
 Karena Mentua merupakan 
novel yang diawal cerita yaitu 
dibabak pertama dan kedua 
terdapat kerumitan jalan cerita 
yang diambil penulis. Hal itu cukup 
membuat pembaca sedikit kesulitan 
memahami jalan cerita. Setelah 
melewati kedua babak tersebut, 
masuk babak ketiga dan seterusnya 
dapat disimpulkan bahwa novel 
tersebut alurnya maju. Bahasa yang 
digunakan penulis dalam novel yaitu 
menggunakan bahasa yang ejaannya 
belum disempurnakan, karena 
sesuai dengan tahun terbitnya 
saat itu. Secara keseluruhan cerita 
dalam novel Karena Mentua 
dikemas secara menarik. Banyaknya 
pertikaian dan konflik dalam novel 
ini membuat penasaran pembaca 
untuk melanjutkan cerita hingga 
endingnya. Novel yang mempunyai 
pesan bahwa sebagai manusia, kita 
tidak boleh hanya memikirkan 
nafsu akan harta benda. Apalagi 
menjadikan anak sebagai bahan 
kepuasan dalam mencapai keinginan 
orangtua akan harta benda tersebut. 
(Rani)

Judul             : Karena Mentua
Penulis          : Nur Sutan Iskandar
Tahun Terbit: 1932
Penerbit        : Balai Pustaka

KARENA MENTUA: 
Mentuaku Pembawa Mala Petaka 
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