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FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS BRAWIJAYA DAN 

LINGKUNGANNYA 

 

5.1. Memahami Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya sebagai Merek  

Dalam pemahaman konsumen pada awalnya merek seringkali hanya 

dipahami sebagai sebuah nama produk. Pemahaman ini terjadi karena dalam 

pemasaran nama lebih dikedepankan untuk memaknai sebuah merek. Dan nama 

merek digunakan sebagai langkah awal untuk proses kesadaran merek (brand 

awareness), sebagaimana dikatakan Aaker (1991):  

Nama merupakan indikator inti yang mendasari dari merek, basis untuk kesadaran 
maupun usaha-usaha komunikasi. Bahkan seringkali yang lebih penting adalah kenyataan 
bahwa nama bisa menghasilkan asosiasi-asosiasi yang mampu menggambarkan merek 
tersebut. Dengan kata lain, nama bisa membentuk esensi dari konsep merek itu.  
 

Demikian pula yang dikatakan Knapp (2001) : 

Sebetulnya, bila orang-orang menggunakan kata merek, mereka selalu berpikir tentang 
nama merek atau suatu produk atau jasa yang berhubungan dengan nama merek yang 
terkenal…Banyak merek benar-benar hanya merupakan nama merek karena tidak 
mempunyai karakteristik khusus atau tidak dianggap unik. 
 

Akan tetapi pada dasarnya merek tidak sekedar hanya sebuah nama. 

Pemerekan lebih dari sekedar pemberian nama dan tanda pada dunia luar dimana 

sebuah produk atau jasa diberi cap dengan tanda dan terbitan perusahaan saja 

(Kapferer, 2000:46). Merek melebihi nama yang melekat pada produk tersebut, 

dimana merek terbangun tidak sekedar dalam sebuah nama. Sehingga pemaknaan 

merek harus lebih luas dari sekedar nama. Merek adalah layaknya manusia yang 

tidak sekedar bernama akan tetapi juga mempunyai badan dan jiwa. Merek adalah 



kesatuan yang utuh badan dan jiwa. Dan nama hanyalah bagian dari identitas dari 

representasi badan dan jiwa tersebut. Artinya pengenalan merek tidak hanya 

didasarkan atas nama saja akan tetapi juga pada badan dan jiwa merek tersebut. 

Dapat dikatakan bahwa merek merupakan suatu unit organisasi dimana seluruh 

aktifitas elemen organisasi saling menopang dalam membentuk merek yang kuat. 

Merek tidak sekedar dimaknai dari nama saja akan tetapi juga dimaknai dari 

manfaat-manfaat fungsional dan emosional. Manfaat-manfaat tersebut akan dapat 

dirasakan bila badan dan jiwa merek berinteraksi dengan konsumen. Dijelaskan 

oleh Batey (2002:84-85): 

Semua merek mempunyai badan dan jiwa…Polanya adalah keseimbangan Yin-Yang 
(negatif-posistif); atau jika Anda lebih suka, struktur otak kiri dan otak kanan. Nilai-nilai 
merek emosional yang penting dibariskan pada satu sisi dan nilai merek rasional yang 
utama dibariskan pada sisi lainnya.  
 

Merek bukan hanya sekedar penampakan luar dari sebuah produk yang 

membawa pengaruh pada citra semata akan tetapi merek merupakan cermin dari 

perubahan internal dan eksternal organisasi (Susanto dan Wijanarko, 2004:10). 

Sebagaimana dipaparkan oleh Nicolini dalam Simamora (2003), bahwa 

sebuah nama, logo, singkatan, desain, atau apa saja, dikatakan sebagai merek, 

kalau memenuhi tiga hal, yaitu; pertama, dapat mengidentifikasi (identifiable); 

kedua, memiliki entitas, artinya, nama itu mewakili sesuatu yang ada; dan ketiga, 

janji akan nilai tertentu (specific promises), merek menjanjikan apa yang akan 

diberikan kepada pembeli atau pemakai. Merek itu ada kalau sudah ada dalam 

pikiran konsumen. Dengan kata lain, merek itu ada kalau sudah dikenal atau 

diketahui. Dengan sendirinya, merek yang belum dikenal dapat dianggap tidak 

ada, walaupun produknya ada (Simamora, 2003:20).   



 

Eksplanasi diatas membawa pada argumen bahwa Fakultas Ekonomi 

Univesitas Brawijaya sebagai sebuah unit organisasi pendidikan juga merupakan 

sebuah merek. Dalam masyarakat pendidikan tentunya nama FEUB merupakan 

nama yang telah teridentifikasi sebagai nama sebuah fakultas ekonomi di salah 

satu universitas negeri di kota Malang, yaitu Universitas Brawijaya. Namun 

FEUB bukanlah sekedar papan nama saja yang menempeli sebuah kampus yang 

bertempat di Universitas Brawijaya. FEUB merupakan tempat pendidikan yang 

mempunyai aktifitas belajar-mengajar yang terorganisir dan sistematis. Dan 

semua aktifitasnya tentunya diarahkan pada tujuan yang ideal sebagaimana 

tercantum dalam visi dan misi organisasi ini. Semua aktifitas dalam interaksi 

inilah yang kemudian nantinya akan membentuk sebuah pemahaman makna 

merek bagi FEUB sendiri. FEUB mempunyai sebuah asosiasi sebagaimana 

dikonsepkan dalam merek. Nama tidak mengubah realitas, tetapi nama mengubah 

image. Berdasarkan imejlah publik melakukan penilaian (Simamora, 2003:6). 

Selain itu FEUB sendiri mempunyai nama yang membedakan dengan 

institusi pendidikan lain, baik di Universitas Brawijaya sendiri maupun di luar 

Universitas Brawijaya. Hal ini sejalan dengan apa yang didefinisikan oleh Aaker 

(1991) tentang merek, bahwa merek bersifat membedakan. Dan melalui visi dan 

misi yang dikembangkan di internal organisasi, FEUB tentunya mempunyai nilai-

nilai tersendiri yang ingin dikembangkan. Nilai-nilai ini yang menjadi salah faktor 

dalam membentuk sebuah kultur di dalam organisasi FEUB. Dalam konsepsi 



pembangunan merek kultur organisasi  merupakan salah poin penting yang ikut 

membentuk identitas merek yang kuat (lihat Kapferer, 2000).  

Pemahaman akan FEUB sebagai merek menjadi begitu penting ketika 

dunia pendidikan, khususnya Perguruan Tinggi Negeri (PTN), telah mengalami 

perubahan paradigma masyarakat dalam memandang sebuah institusi pendidikan. 

Seperti dipaparkan oleh Nasution (Kompas, 14 Juni 2004) bahwa: 

Perubahan secara sistematis menjadi badan hukum milik negara (BHMN) itu telah 
menyisakan banyak problematika pada lingkungan strategis perguruan tinggi negeri 
(PTN) sendiri, baik pada tataran struktur organisasi, budaya (kultur) organisasi, 
manajemen perguruan tinggi, model perekrutan mahasiswa sampai pada biaya kuliah di 
PTN yang melambung tinggi. Memang implikasi negatif dari BHMN yang dirasakan 
masyarakat secara langsung adalah semakin mencuatnya fenomena komersialisasi di 
kampus-kampus BHMN. Akan tetapi, pertanyaannya, apakah tanpa BHMN fenomena 
komersialisasi kampus itu tidak akan mengalir seperti saat ini? Jawabannya, saya kira, 
justru sebelum BHMN, kampus-kampus tersebut telah marak melakukan proyek 
komersial, seperti mendirikan program diploma dan ekstensi. 

Adanya perubahan pemahaman atas pendidikan negeri yang tidak lagi 

menawarkan “harga” yang murah dengan kualitas unggul membawa konsekuensi 

perlunya pembenahan baik internal maupun eksternal organisasi PTN. Apalagi 

dengan munculnya konsep Badan Hukum Milik Negara (BHMN) pada PTN, yaitu 

sebuah konsep yang mengharuskan PTN untuk mampu secara mandiri 

menyelenggarakan kegiatan pendidikan. Konsep ini membawa arah PTN pada 

pengelolaan pendidikan yang mirip dengan perusahaan. PTN dituntut untuk 

mampu “menghasilkan” dana sendiri tanpa tergantung lagi pada pihak 

pemerintah. Dengan demikian PTN harus mampu “menjual dirinya” kepada para 

stackeholder. Sementara, untuk urusan “menjual diri” pihak Perguruan Tinggi 

Swasta (PTS) selama relatif lebih mampu dalam membaca peluang dan membidik 

segmen pasarnya.  Konsep BHMN telah mencairkan dikotomi PTN dan PTS, PTN 



tidak lagi bisa mengandalkan posisinya sebagai institusi pendidikan milik 

pemerintah yang murah. Sementara PTS sendiri pun juga tidak bisa dipandang 

sebelah mata dalam hal kualitas pelayanannya. Selama ini terlihat bahwa PTS 

lebih kreatif dalam membidik pasarnya dan menawarkan layanan yang tidak kalah 

dengan PTN.  

Kondisi inilah yang menjadikan kebutuhan akan perlunya pemahaman atas 

sebuah merek bagi institusi pendidikan menjadi penting. Dikatakan Susanto dan 

Wijanarko (2004:90): 

Perspektif merek sebagai organisasi difokuskan pada atribut-atribut organisasi seperti 
inovasi, kepedulian terhadap lingkungan yang diciptakan masyarakat; budaya, nilai dan 
program dari perusahaan. Beberapa aspek merek dapat dijelaskan sebagai atribut produk 
dan atribut organisasional. Kualitas atau inovasi, misalnya, merupakan atribut yang 
berhubungan dengan produk jika didasarkan pada desain, fitur, atau keistimewaan produk 
yang ditawarkan. Namun jika didasarkan pada budaya organisasi, nilai dan program, 
maka kualitas merupakan atribut organisasional…Atribut-atribut organisasi dapat 
memberikan sumbangan terhadap proposisi nilai.  
 

Masyarakat semakin cerdas dalam melihat kualitas pendidikan. Mereka 

tidak lagi sekedar melihat apakah itu PTN atau PTS. Sehingga dalam jangka 

panjang kualitas pendidikan akan menjadi hal yang lebih diperhatikan oleh 

masyarakat dalam memilih pendidikan, terlepas apakah itu PTN ataukah PTS. 

Dus, merek akan menjadi semacam public relation bagi institusi pendidikan 

dalam memperkenalkan kualitas pendidikannya. Tentu saja identitas merek yang 

harus dibentuk oleh PTN, dalam hal ini, adalah identitas yang memang menjadi 

nilai-nilai PTN sebagai organisasi pendidikan. Identitas yang mencirikan PTN 

sebagai masyarakat akademis. Identitas itu akan mewujud bila kualitas akademis 

PTN benar-benar unggul. Karena hanya dengan demikianlah maka PTN akan 

dapat menghasilkan uang tanpa harus mengandalkan kebutuhan finansial dari 



uang mahasiswa. Sebagaimana dikatakan Khomsan, dosen Departemen GMSK 

Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (Kompas, 14 Juni 2004): 

Untuk memperkuat segi finansial PT BHMN maka cita-cita untuk mewujudkan research 
university secara bertahap harus dirintis. Kolaborasi riset dengan industri seyogianya 
menjadi tulang punggung pembiayaan PT BHMN… Pimpinan PT BHMN harus banyak 
belajar dari PTS ternama yang selama ini telah terbukti bisa survive. Strategi yang 
membedakan PT BHMN dengan PTS dalam mencari dana adalah bahwa PT BHMN tidak 
bisa sewenang-wenang menaikkan biaya SPP mahasiswa. Rektor PT-BHMN harus lebih 
kreatif menggali dana-dana non-SPP untuk menjalankan institusinya. 

Hal ini dapat terwujud bila kultur yang mengacu pada visi dan misi 

perguruan tinggi dapat terbentuk secara kondusif. 

 

5.2. Mengurai Simbol Yang Membentuk Asosiasi FEUB sebagai Identitas 

Merek 

Sebagaimana didefinisikan Aaker (1991), suatu asosiasi merek adalah 

segala hal yang “berkaitan” dengan ingatan mengenai sebuah merek. Menurutnya 

sebuah merek adalah seperangkat asosiasi, biasanya terangkai dalam berbagai 

bentuk yang bermakna. Asosiasi-asosiasi  merek akan menentukan posisi merek di 

benak konsumen. Konsumen akan memandang dan menilai suatu merek melalui 

asosiasi yang terbangun di pikiran konsumen. Pola pikir konsumen sendiri dalam 

mengasosiasikan sebuah merek akan dipengaruhi oleh komunikasi ataupun 

aktifitas yang dibangun oleh merek tersebut. Sebuah komunikasi serta aktifitas 

ataupun interaksi yang mampu memberikan pengalaman tertentu bagi konsumen 

terhadap suatu merek. Karena dari situlah memori awal konsumen terhadap merek 

terbangun. Aktifitas organisasi merek, slogan, simbol merupakan salah satu 

referensi yang digunakan oleh konsumen dalam mengasosiasikan merek. 



Beberapa asosiasi menciptakan perasaan positif selama pengalaman 

menggunakan, mengubah pengalaman tersebut menjadi sesuatu yang lain daripada 

yang lain (Aaker, 1991). Proses asosiasi adalah suatu bentuk pengorganisasian 

stimulus guna membentuk persepsi. Secara sederhana, setiap orang berusaha 

mempermudah proses mempersepsikan sesuatu (Simamora, 2003:21). Sementara 

menurut Susanto dan Wijanarko (2004:80), proses asosiasi merupakan proses 

penafsiran konsumen atas identitas yang dilekatkan pada merek oleh produsen. 

Proses tersebut didasarkan atas sebuah pengalaman masa lalu dan informasi yang 

diterima konsumen. Proses ini menjadi semacam crosscheck atas identitas merek 

yang selanjutnya juga mampu membentuk identitas merek dalam perspektif 

konsumen. 

Setiap merek tentunya mempunyai asosiasi yang berbeda-beda. Dimana 

setiap merek tentunya pula ingin diasosiasikan yang berbeda di benak konsumen. 

Asosiasi bagi merek merupakan semacam stratifikasi sosial di masyarakat 

konsumen. Dengan adanya asosisasi yang berbeda, merek telah memosisikan pada 

kelas tertentu di benak konsumen, baik itu sebagai merek yang bersahabat, ramah, 

ataupun merek eksklusif. Suatu merek bisa memberikan landasan yang penting 

bagi usaha membedakan. Dan asosisasi-asosiasi merek pada gilirannya bisa 

memainkan suatu peran yang amat penting dalam memisahkan suatu merek 

dengan merek lain (Aaker, 1991).  

Dalam penelitian ini jelas bahwa asosiasi yang terbangun oleh FEUB telah 

memabwa pada nilai-nilai asosiasi sebagaimana dijelaskan oleh Aaker (1991). 

Disebutkan oleh Aaker bahwa asosiasi membawa nilai informasi bagi konsumen 



(masyarakat), tentu saja asosiasi FEUB pada gilirannya memang telah 

memberikan informasi tentang FEUB, terlepas informasi tersebut bersifat parsial. 

Nilai berikutnya adalah nilai pembeda, asosiasi FEUB membawa FEUB sendiri 

sebagai fakultas yang memang berbeda diantara sekian banyak fakultas yang ada 

di Universitas Brawijaya khususnya. Walaupun sebenarnya secara realitas 

perbedaan tersebut masih dapat diperdebatkan namun asosiasi yang muncul 

nyatanya membawa FEUB sebagai fakultas yang berbeda dengan fakultas lain di 

lingkungan UB, dalam hal ini tentang gaya hidup mahasiswanya. Aaker juga 

menyebutkan bahwa salah satu nilai asosiasi merek adalah membawa perasaan 

positif. Namun untuk nilai yang satu ini beberapa informan justru menganggap 

sebaliknya. Ada perasaan ketidaknyamanan dengan adanya asosiasi yang 

berkembang terhadap FEUB.   

 

5.2.1. Gaya Hidup: Simbol Ekspresi Diri Mahasiswa  

Layaknya merek-merek lain yang mempunyai asosiasi tertentu di benak 

konsumen maka FEUB pun mempunyai asosiasi tertentu pula di beberapa 

kalangan mahasiswa. Menurut para informan dalam penelitian ini, asosiasi 

terhadap FEUB di kalangan mahasiswa seringkali dikaitkan dengan polah tingkah 

ataupun gaya hidup mahasiswa FEUB sendiri. Polah tingkah yang merupakan 

wujud dari gaya hidup dan ekspresi diri mahasiswa FEUB dijadikan sebagai titik 

awal dalam memandang identitas FEUB. Dalam beberapa hal polah tingkah yang 

merupakan ekpresi diri ini diwujudkan dalam bentuk cara berpakaian, 

kepemilikan handphone yang mutakhir, mobil serta penampilan mereka di 



kampus ketika mereka kuliah. “Mereka memandang pakaian mereka serta benda-

benda konsumen sebagai komunikator, sebagai ‘simbol status sosial’”(Goffman 

dalam Featherstone, 2001:63). Dan itulah gaya yang menurut para informan 

seringkali dilekatkan pada mahasiswa FEUB. Pelekatan gaya tersebut menurut 

para informan kecenderungannya karena adanya pemahaman bahwa mahasiswa 

FEUB lebih banyak perempuannya dibandingkan dengan lelaki. Beberapa 

informan memandang bahwa pada dasarnya memang sifat perempuan yang 

mempunyai kecenderungan suka bersolek dan tidak lepas dari gaya hidup yang 

ekpresif, suka menampilkan diri untuk diperhatikan. Tak heran bila ungkapan-

ungkap tentang perempuan yang cantik, seksi, modis, stilis selalu muncul bila kata 

FEUB disodorkan pada beberapa kalangan. Hal ini sejalan dengan apa yang 

diresahkan oleh Ibrahim (Ibrahim (ed.), 2004) bahwa perempuan telah menjadi 

obyek komoditas yang luar biasa potensial. Perempuan seakan telah menjadi 

obyek konsumen yang potensial bagi para produsen.  

Sebagaimana didefinisikan oleh Schapiro dalam Adlin (Ibrahim, (ed.), 

2004) tentang gaya, yaitu bentuk yang konstan dan kadangkala unsur-unsur, 

kualitas-kualitas, dan ekspresi yang konstan dari perseorangan maupun kelompok. 

Sedangkan Toffler dalam Adlin (Ibrahim, (ed.), 2004) mendefinisikan gaya 

sebagai alat yang dipakai oleh individu untuk menunjukkan identifikasi mereka 

dengan subkultur-subkultur tertentu. Gaya sendiri lebih mudah dilihat dalam 

konteks gaya berpakaian. Gaya berpakaian merupakan tampakan luar yang 

memudahkan pihak lain untuk mengidentifikasi seseorang. Artinya pada dasarnya, 

walaupun bersifat relatif dan manipulatif, gaya berpakaian menjadi media bagi 



seseorang untuk ingin diposisikan ataupun diasosiasikan dalam kelompok tertentu. 

Dikatakan oleh Chaney (2004) bahwa “bagi mereka yang ikut serta menggunakan 

dan mengapresiasikan diskriminasi gaya hidup, penampakan benda-benda atau 

hal-hal, orang, ataupun aktifitas akan menjadi aspek persoalan utama”. Lebih 

lanjut Chaney merangkum bahwa “penampakan luar fenomena sosial dilekati 

dengan signifikansi tertentu, dan oleh karena itu, persoalan-persoalan dalam 

pembedaan gaya hidup kemungkinan besar terfokus pada manipulasi dan 

interpretasi penampakan luar”.  

Menurut para informan sendiri gaya berpakaian yang digunakan pada 

kenyataannya memang telah menjadi identitas tersendiri bagi beberapa mahasiswa 

FEUB. Pakaian menjadi semacam atribut dalam interaksi mahasiswa FEUB. 

Pemahaman bahwa gaya berpakaian merupakan bagian dari gaya hidup harus 

diakui menjadi paradigma yang lumrah di kalangan mahasiswa, yang notabene 

adalah kalangan usia muda. Gaya hidup yang demikian yang memang telah 

menjalar pada diri beberapa kalangan mahasiswa FEUB, sebagaimana dikatakan 

Kembang, mahasiswa FEUB program Diploma Akuntansi:  

Mahasiwa ekonomi menurutku dalam berpakaian mirip-mirip para artis di sinetron. 
Sehingga kelihatan kalau mereka ingin di lihat dari cara berpakaian mereka. Bisa kita 
lihat sudah banyak yang memakai baju-baju yang berbau surfing dengan merek terkenal, 
seperti bilabong, yang harganya setahuku sepotong bisa mencapai dua ratus ribu. Mereka 
semakin bangga dengan produk-produk luar negeri dan gengsinya gede. Kalau aku sendiri 
memang kalau sudah lihat pakaian bagus, wah gak tahan deh untuk gak beli. Sebenarnya 
aku suka baju yang ketat, namun bagaimanapun aku pake jilbab jadi aku harus 
menyesuaikan diri. 
 

Sedangkan Feni, mahasiswa jurusan Manajemen, walaupun implisit, dia 

mengakui bahwa pakaian telah menjadi identitas tersendiri bagi dirinya. 

Dikatakannya : 



Aku kalo dalam memilih pakaian gak begitu ribet, yang penting bagiku pakaian itu 
nyaman untuk aku pakai, itulah diriku. 
 

Sementara Edo, mahasiswa FEUB jurusan Manajemen, mengomentari soal 

pakaian itu sebagai berikut: 

Budaya hidup mahasiswa FE dipengaruhi oleh paradigma bahwa lulusan FE nantinya 
akan bekerja di kantoran, sebagai eksekutif yang menuntut penampilan trendi dan rapi. 
Dimana paradigma ini pun dipengaruhi oleh paradigma orang-orang barat yang sering 
muncul di televisi. Dan bagi masyarakat kita orang barat dianggap sebagai orang yang 
mempunyai stratifikasi sosial tinggi. 
  

Sarwono (dalam Ibrahim (ed.), 2004) mengatakan bahwa pada saat ini 

para kawula muda cenderung memilih-milih pekerjaan dan pekerjaan yang 

mereka pilih pun cenderung pada pekerjaan sejenis eksekutif, dengan gaji yang 

tinggi. Dengan gaji yang tinggi terebut mereka akan bisa menikmati gaya hidup 

yang hedonik. Bordieu dalam Haryatmoko (BASIS, 2003:12) mengkategorikan 

kelompok eksekutif ini dalam kelompok borjuis baru dan dalam kelas dominan 

yang ditandai dengan besarnya kepemilikan modal. Singkatnya menurut Adlin 

(Ibrahim, (ed.), 2004 :166), “gaya hidup memang menawarkan rasa identitas dan 

sekaligus alat untuk menghindari kebingungan karena begitu banyak pilihan”. 

Dan dalam budaya konsumen kontemporer gaya hidup dikonotasikan dengan 

individualitas, ekpresi-diri, serta kesadaran-diri yang stilistik. Tubuh, busana, 

hiburan saat waktu luang, pilihan makanan dan minuman, rumah, kendaraan, 

pilihan hiburan, dan seterusnya dipandang sebagai indikator dari individualitas 

selera serta gaya dari pemilik/konsumen (Featherstone, 2001:197).  



Gaya hidup selanjutnya menjadikan tubuh sebagai “komoditas” yang 

bercitra lewat pakaian dan aksesoris-aksesoris tertentu. Dikatakan oleh Juliastuti 

(2000)  : 

Saat ini tubuh telah memantapkan posisinya sebagai titik pusat diri. Ia adalah medium 
yang paling tepat untuk mempromosikan dan memvisualkan diri sendiri. Tubuh adalah 
bagian yang melekat pada diri kita, sekaligus penyedia ruang-ruang tak terbatas untuk 
memamerkan segala jenis bentuk identitas diri. Tubuh juga bisa dikatakan sebagai suatu 
proyek besar bagi seseorang. Ia terus menerus dibongkar-bongkar, ditata ulang, 
dikonstruksi dan direkonstruksi, dieksplorasi secara besar-besaran: didandani, disakiti, 
dibuat menderita atau didisiplinkan, untuk mencapai efek gaya tertentu dan menciptakan 
cita rasa individualitas tertentu.  

Ibrahim (Ibrahim (ed.), 2004) dalam hal ini berpendapat: 

“Ideologi tubuh” sebagai pusat kesadaran adalah sisi lain dari kemenangan 
“imagologi.”…Tak heran, dipacu oleh program gaya hidup yang dikemas dalam paket-
paket komersial, jadilah urusan kecantikan tak sekedar memantas-mantas diri di depan 
cermin, tapi sudah menjadi gaya hidup secara menyeluruh   
 

Dan dengan gaya hidup tersebut mereka ingin dicitrakan dalam kelompok 

masyarakat tertentu. Sebagaimana diungkapkan Siregar (dalam Ibrahim, (ed.), 

2004): 

Gaya hidup sebagai pembeda kelompok akan muncul dalam masyarakat yang terbentuk 
atas dasar stratifikasi sosial. Setiap kelompok dalam stratum sosial tertentu akan memiliki 
gaya hidup yang khas. Dapat dikatakan bahwa gaya hidup inilah yang menjadi simbol 
prestise dalam sistem stratifikasi sosial. Dengan kata lain, gaya hidup dapat dipandang 
sebagai “KTP” bagi keanggotaan suatu stratum sosial. Untuk menangkap gaya hidup ini 
dapat kita lihat dari barang-barang yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari yang 
biasanya bersifat modis, cara berperilaku (etiket), sampai bahasa yang digunakan tidak 
untuk tujuan berkomunikasi semata-mata, tetapi juga untuk simbol identitas.  

 

Sementara Bourdieu dalam Haryatmoko (BASIS, 2003:20) menjelaskan 

bahwa: 

…peserta didik dari kelas sosial atas menyatakan perbedaannya melalui merek sepatu, 
jam tangan, handphone, kendaraan, dan aksesori yang dipakai. Apa yang dipakai bukan 
hanya masalah selera, sadar atau tidak ditentukan oleh dan diorganisasikan  sesuai dengan 
lingkungan dan posisi dalam masyarakat. 

 



 

Pemahaman gaya hidup yang glamour dan konsumtif pada mahasiswa 

FEUB menurut para beberapa informan juga dikarenakan pemaknaan atas kata 

ekonomi itu sendiri. Menurut mereka banyak kalangan yang menganggap kata 

ekonomi selalu identik dengan uang. Anggapan ini membawa konsekuensi pada 

asosiasi bahwa mahasiswa FEUB berasal dari keluarga kelas menengah ke atas. 

Dan kemudian menarik benang merahnya dengan pola konsumsi yang tinggi. 

Sehingga titik relasinya adalah mahasiswa FEUB mempunyai banyak uang dan 

berperilaku konsumtif. Perilaku konsumtif ini kemudian dikaitkan dengan pola 

hidup yang hura-hura, hedonik, dan glamour.  Simmel (Ibrahaim (ed.), 2004:xxx) 

melihat uang tidak semata sebagai bentuk ekonomi. Akan tetapi lebih dari itu 

sebagai, “an examination of the increasingly abstract nature of human relation, 

for which money povides a symbol and an instrument.”  Gaya hidup kekinian 

semakin menuntut ekonomi biaya tinggi. Orang tidak peduli apakah hidup hanya 

sekali, yang penting bagaimana bisa tampil modis dan trendy (Ibrahim dalam 

Ibrahim (ed.), 2004). Dikatakan Mukid, mahasiswa FEUB jurusan Akuntansi: 

Dalam pandangan saya FEUB itu eksklusif. Dan memang ada benarnya kalau FEUB 
dikatakan sebagai fakultas yang glamour, hedon, hura-hura, walaupun sebenarnya 
asosiasi itu timbul karena dipengaruhi oleh beberapa  mahasiswa FEUB saja, utamanya 
oleh cewek-ceweknya. Imej mahasiswa FEUB juga bahwa pola konsumsinya begitu 
tinggi. Dimana kata ekonomi seakan selalu berhubungan dengan uang, sehingga di FEUB 
ini perputaran uang mahasiswanya begitu tinggi.  

 

Sementara Ken, mahasiswa FEUB jurusan Manajemen, mengakui:  

Aku hampir tiap hari suka jalan-jalan dengan teman-teman, terus makan-makan dan kalau 
soal belanja baju sedikitnya satu bulan sekali aku pasti beli baju. Dalam berpakaian jelas 
aku lebih memilih pakaian yang lagi ngetren dan tentunya yang menurutku enak dipakai.  

 

 



Sedangkan Gama berpendapat: 

Imej ekonomi setahuku memang glamour namun sebenarnya imej itu kurang begitu 
merepresentasikan keseluruhan mahasiswa ekonomi. Imej itu muncul hanya karena 
dipengaruhi oleh beberapa mahasiswa saja, bukannya keseluruhan. 
 

Pemaknaan diferensiasi dalam masyarakat yang semakin konsumtif ini 

pada akhirnya disandarkan pada pengidentitasan yang berdasarkan pada 

perbedaan produk, gaya, dan gaya hidup (Piliang dalam Ibrahim, (ed.),  

2004:171). Sementara menurut Bourdie dalam Haryatmoko gaya hidup sendiri 

dipahami sebagai keseluruhan selera, kepercayaan dan praktik sistematis yang 

menjadi ciri suatu kelas (BASIS, 2003:9).  Berbagai gaya yang berbeda dan merek 

pakaian serta barang yang sesuai dengan perkembangan mode, betapapun itu 

merupakan subyek perubahan, imitasi dan salinan, tetap merupakan salah satu 

petunjuk yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan seseorang 

(Featherstone, 2001:46). Gaya hidup selanjutnya merupakan cara-cara terpola 

dalam menginvestasikan aspek-aspek tertentu kehidupan sehari-hari dengan nilai 

sosial atau simbolik, tapi ini juga berarti bahwa gaya hidup adalah cara bermain 

dengan identitas (Chaney, 2004:92). 

 Cerminan gaya hidup itu pun juga dapat dilihat dalam berbagai kegiatan 

yang diadakan oleh para mahasiswa FEUB, baik itu kegiatan inagurasi ataupun 

kegiatan yang lain, nampak sekali bagi mahasiswa fakultas lain terlihat begitu 

meriah dan penuh dengan sponsor-sponsor yang terlibat. Dan tidak bisa 

dinafikkan bahwa event-event yang diadakan mahasiswa FEUB yang 

mengundang banyak orang (massa) telah ikut membawa asosiasi yang glamour 

bagi FEUB.  



Tempat parkir FEUB yang cukup luas dan seringkali penuh dengan 

kendaraan roda dua dan utamanya mobil ikut berperan pula dalam membentuk 

asosiasi hedonik pada FEUB. Konsep tampakan luar sebagaimana dikatakan 

Chaney pun dimaknai dalam penggunaan mobil sebagai gaya hidup. 

Bagaimanapun mobil masih dianggap sebagai barang mewah bagi masyarakat. 

Karenanya mobil menjadi simbol status sosial kelompok atas dalam masyarakat. 

Mobil yang berderetan di kampus FEUB seakan menjustifikasi bahwa mahasiswa 

FEUB kebanyakan berasal dari kalangan menengah keatas.  

Gaya hidup mahasiswa FEUB telah menjadi simbol asosiasi merek FEUB 

di kalangan mahasiswa. Asosiasi inilah yang kemudian menjadikan FEUB 

mempunyai identitas kampus yang hedonik. Hal ini pulalah yang juga telah 

menjadikan FEUB mempunyai keunikan dibandingkan dengan fakultas yang lain. 

Gaya hidup mahasiswa menjadi identitas utama yang membedakan FEUB dengan 

fakultas lain. Seperti halnya mahasiswa FEUB sendiri yang ingin mempunyai 

identitas dan “kelas” tersendiri.  Gaya hidup adalah salah satu cara terpola dalam 

penggunaan, pemahaman, atau penghargaan artefak-artefak budaya material untuk 

menegosiasikan permainan status dalam konteks sosial yang tidak diketahui 

namanya. Jelas bahwa peredaran gaya hidup merupakan makna simbolik dari 

ertefak-artefak tersebut, yaitu apa yang terlihat mempresentasikan tentang dan 

melebihi identitas mereka yang jelas (Chaney, 2004:91). Dan tentang fenomena 

gaya hidup ini Ibrahim (Ibrahim, 2004:xiv) dengan cukup miris mengungkapkan: 

Sungguhkah penampilan dan gaya lebih penting dari moralitas di saat citra-citra telah 
menyingkirkan persoalan baik dan buruk dalam permainan rumit gaya-gaya dan 
penjungkirbalikan makna-makna. Lantas gaya hidup (lifestyle) pun menjadi segala-
galanya dan segal-galanya adalah gaya hidup. Bahkan gaya hidup menjadi komoditas dan 
komoditas pun sepenuhnya dipermak untuk mengkonstruksi gaya hidup. Maka manusia 



hidup dalam alam ecstacy akan gaya, dan gaya hidup pun senantiasa diakutkan lewat 
“kenikmatan semu,” “kebahagiaan ilutif,””keindahan halusinatif,””daya tarik 
pseudorasional” yang mengendap di bawah permukaan pesan budaya sehari-hari dan 
membentuk manusia secara diam-diam, mencabik-cabik “aura simbolis”…seperti pentas 
ecstacy.  
 

Pada gilirannya gaya hidup mahasiswa FEUB menjadi sebuah pribadi 

FEUB sendiri. Kepribadian FEUB telah terbentuk dalam aktifitas dan interaksi 

mahasiswa FEUB. Sebagaimana dikatakan Plumer (dalam Aaker, 1997) bahwa 

persepsi atas kepribadian merek dapat dibentuk dan dipengaruhi oleh interaksi 

langsung maupun tidak langsung antara konsumen dengan merek tersebut. FEUB 

telah identik dengan perilaku manusia yang hedonik, stilis. Sebagaimana yang 

ditunjukkan oleh beberapa mahasiswa FEUB sendiri dalam wujud gaya hidupnya 

di lingkungan kampus FEUB, utamanya melalui pakaian serta aksesoris lain yang 

melekat pada tubuh. Kepribadian tersebut dapat membawa dampak positif dan 

juga negatif. Kepribadian merek merupakan bagian keseluruhan citra merek 

bersangkutan, yang dimengerti barangkali oleh banyak pelanggan, tetapi lebih 

menarik (atau menjijikkan) bagi sebagian konsumen dibandingkan bagi yang lain 

(Engel, et.al., 1994). Diri FEUB telah terbentuk di lingkungannya melalui 

representasi diri mahasiswa dan interaksinya.  Dijelaskan oleh Charon (1979): 

…penilaian diri dan identitas individu dibentuk dalam interaksi, dan prinsip tersebut 
mendapatkan segala jenis konsekuensinya untuk tindakan yang lebih jauh. Proses simular 
dikembangkan dari tindakan oleh orang lain, menuju penilaian diri, menuju tindakan oleh 
orang-orang, menuju reaksi oleh yang lain. 
 

Kehidupan mahasiswa FEUB telah mengalami tahap apa yang disebut 

Leiss et. al. (dalam Chaney, 2004) sebagai tahap totemisme, dimana produk-

produk tampil sebagai tanda atau indikator bagi suatu kolektivitas yang 

didefinisikan lewat penampilan dan aktifitasnya. Dan komunikasi melalui 



penampakan luar menjadi dominan, dimana konsumsi telah menjadi tontonan dan 

produk yang terkait dengan citra telah menjadi perlambang bagi kolektivitas 

sosial, terutama dengan memakai asosiasinya dengan gaya hidup. Gaya hidup 

menjadi cermin diri sebagaimana dikonsepkan oleh Cooley (Ritzer dan Goodman, 

2004:295): 

Imajinasi yang agak definitif mengenai bagaimana diri seseorang—yakni, gagasan yang 
ia sediakan—yang muncul dalam pikiran tertentu dan semacam perasaan diri seseorang 
yang ditentukan oleh sikap terhadap hubungan pikiran dan perasaan dengan pikiran orang 
lain…Jadi, dalam imajinasi, kita merasakan dalam pikiran orang lain beberapa pemikiran 
tentang penampilan kita, sikap kita, tujuan kita, karakter kita, teman-teman kita, dan lain-
lain, dan berbagai hal yang dipengaruhi olehnya.  
 

Gagasan tentang cermin diri dapat dirinci menjadi tiga komponen. 

Pertama, kita membayangkan bagaimana penampilan kita di mata orang lain. 

Kedua, kita membayangkan apa yang seharusnya mereka nilai berkenaan 

penampilan kita. Ketiga, kita membayangkan semacam perasaan diri tertentu 

seperti rasa harga diri atau rasa malu, sebagai akibat dari bayangan kita mengenai 

penilaian orang lain (Ritzer dan Goodman, 2004:295). Diri merupakan proses 

sosial (social process). Ini berarti bahwa lingkungan bisa secara signifikan 

memberi kontribusi dalam membentuk diri (Triyuwono, 2000). 

Yang menarik, dalam pengamatan peneliti, beberapa mahasiswa terlihat 

dipaksa atau memaksakan dirinya melakukan perubahan perilaku dirinya, yang 

“menyimpang” dari kondisi riil dirinya, agar dilihat sebagai mahasiswa yang 

ketinggalan jaman serta ingin dianggap sebagai mahasiswa dari kalangan 

menengah keatas walaupun kenyataannya adalah sebaliknya. Edo sendiri 

mengakui adanya fenomena tersebut, katanya : 



Aku mengenal beberapa kelompok yang mereka memang dari kumpulan kalangan 
menengah keatas. Namun ada beberapa dari mereka yang sebenarnya memaksakan diri 
melakukan perubahan gaya hidup agar merasa menjadi bagian dari kelompok itu. 
 

Fenomena ini mengindikasikan bahwa beberapa mahasiswa FEUB telah 

terjebak serta larut dalam imej yang melekat pada FEUB, sebuah fakultas yang 

hedon dan glamour.   

Gaya hidup telah menjadi agen simbol-simbol identitas diri dalam budaya 

masyarakat saat ini. Dalam konteks penelitian ini, budaya organisasi, yaitu 

organisasi FEUB, telah tergerus oleh budaya pop yang hegemomik sehingga nilai-

nilai yang ditanamkan oleh organisasi FEUB tidak lebih kentara dibandingkan 

nilai-nilai yang dibawa oleh budaya pop. Menurut peneliti kondisi itu bisa jadi 

wajar-wajar saja ketika akumulasi penggunaan waktu efektif mahasiswa lebih 

banyak dihabiskan diluar kampus. Sementara di luar kampus sendiri begitu 

beragam budaya-budaya yang “mengepung” mahasiswa. Hal itu diperkuat oleh 

pendapat beberapa informan. Beberapa informan mengakui mengalami kejenuhan 

di kampus karena kurangnya adanya sesuatu yang menarik dan kondusif, baik dari 

segi tempat dan aktifitas, yang ditawarkan oleh kampus.  Salah satunya adalah 

Mirna, dia mengakui kalau selama ini walaupun dia aktif dalam perkuliahan 

namun bila dia harus menunggu kuliah, untuk dua jam berikutnya misalnya, dia 

lebih banyak menghabiskan waktu tunggu tersebut di luar kampus.   

 

 

 

 



5.2.2. Kantin: Ruang Publik sebagai Media Interaksi Diri 

Salah satu sarana yang selama ini sering digunakan mahasiswa untuk 

menghabiskan waktu luang (leisure) di kampus adalah kantin. Kantin FEUB 

layaknya kantin-kantin lain yang menjual berbagai makanan dan minuman. Di 

kantin ini memang relatif mempunyai banyak pilihan menu, baik makanan 

maupun minuman dibandingkan dengan kantin-kantin kampus di fakultas UB 

lain. Namun yang lebih menarik dari kantin ini sebenarnya bukan hanya karena 

relatif banyaknya menu yang disediakan, akan tetapi lebih karena bagi banyak 

mahasiswa yang singgah kesitu adalah suasananya. Ada nilai emosional yang 

menjadikan kantin FEUB ini menarik untuk didatangi oleh para mahasiswa. Dan 

walaupun kantin ini milik FEUB akan tetapi pada kenyataannya tidak sedikit 

mahasiswa dari fakultas lain yang juga cangkruk di sini. Kondisi inilah yang 

seringkali menjadikan mahasiswa betah di kantin FEUB ini. Banyaknya 

mahasiswa, yang tidak hanya dari FEUB, yang datang ke kantin ini menjadikan 

suasana kantin begitu “meriah”. Tidak sedikit yang sebenarnya ke kantin FEUB 

ini tujuan utamanya tidak untuk sekedar makan ataupun minum akan tetapi lebih 

untuk mejeng ataupun cuci mata. Sebagaimana dikatakan Mukid, salah satu 

mahasiswa FEUB, yang hampir tiap hari ke kampus: 

Kantin FEUB menjadi simbol tempat berkumpulnya mahasiswa-mahasiswa yang ingin 
mejeng, baik cewek ataupun cowok. Setahu saya kantin ekonomi ini merupakan kantin 
yang paling ramai dibandingkan dengan kantin-kantin di fakultas lain.  

 

Demikian pula pendapat yang dikemukakan Kembang:  

Kantin ekonomi emang salah satu tempat untuk mejeng di kampus, misalkan aja untuk 
nunjukkin baju yang yang lagi ngetren, dan kantin ekonomi emang terimejkan tempatnya 
anak-anak borju, sehingga kalo makan di situ terlihat bergengsi. 

 



Sedangkan Gama dalam soal kantin berpendapat: 

Saya jarang banget ke kantin ekonomi, selain karena mahal juga canggung banget kalau 
ke kantin soalnya banyak sekali cowok-cowok yang merokok di situ. Saya paling gak 
suka ada asap rokok, rasanya gak nyaman. 
 

Sementara Feni, seorang mahasiswi FEUB jurusan Manajemen, 

berpendapat:  

Menurutku kantin ekonomi emang enak buat ngobrol, ngumpul-ngumpul, disana kita juga 
bisa dapet kenalan dari fakultas lain. Soalnya yang ke kantin ekonomi itu gak hanya anak 
ekonomi aja tapi juga dari fakultas lain, malah dari universitas lain juga ada yang ke 
kantin ekonomi.  
 

Dan bahkan ada beberapa kelompok mahasiswa yang memang menjadikan 

kantin FEUB ini sebagai “markas” untuk melakukan aktifitas kelompoknya. 

Mereka hampir setiap hari berkumpul di kantin FEUB ini untuk membahas hal-hal 

yang terkait dengan aktifitas kelompok informal mereka. Feni, yang juga salah 

seorang anggota kelompok tersebut, mengungkapkan: 

Hampir tiap hari aku ke kantin. Disana aku punya komunitas yang udah lama kebentuk. 
Dan memang seringnya kumpul di kantin. Dan komunitas yang aku ikuti itu gak hanya 
anak menajemen aja, dari juga dari jurusan lain ada. Dan juga dari berbagai angkatan. 
Aku merasa cocok aja bisa gabung sama mereka. Malah kita juga ada kegiatan kok, 
maksudnya gak hanya sekedar kumpul-kumpul aja. 
 

Kantin menjadi ruang publik yang tidak sekedar menjual makanan dan 

minuman akan tetapi telah menjadi tempat “show” bagi mahasiswa di dalamnya. 

Selain juga kantin dalam kontek kampus telah menjadi media pemanfaatan waktu 

luang bagi mahasiswa. Dimana pemanfaatan waktu luang dalam ruang konsumsi 

dicirikan sebagai ekspetasi baru untuk pengendalian dan penggunaan waktu 

dengan cara-cara yang bermakna secara pribadi (Chaney, 2004:54). Kantin telah 



menjadi layaknya mal seperti yang digambarkan oleh Piliang (2004:116) sebagai 

berikut:  

Mal menjadi sebuah agen difusi, menjadi sebuah ruang kelas, yang didalamnya manusia 
abad ke-21 mempelajari seni dan keterampilan untuk menghadapi peran baru mereka 
yang sentral sebagai konsumer masa depan. Mal tidak lagi sekedar tempat untuk transaksi 
barang dan jasa, akan tetapi di dalam abad ke-21 ia mempunyai peran sentral sebagai citra 
cermin (mirror image) sebuah masyarakat. Mal menjadi tempat setiap orang membangun 
dan merealisasikan citra dirinya (self image), tempat setiap orang merumuskan gaya 
hidupnya (life style), tempat setiap orang mencari identitasnya. Mal seakan menjadi 
tempat suci, sebuah altar, sebuah Ka’bah abad-21, tempat setiap orang mencari Tuhan-
tuhan artifisial, roh-roh digital, dan malaikat-malaikat virtual. 

 

Dan mal itu sendiri lebih jauh dimaknai Piliang bukan sekedar pasar 

konvensional belaka akan tetapi telah menjelma menjadi super pasar 

(hipermarket). Dimana Piliang (2004:117) menjelaskan hipermarket tersebut 

sebagai berikut: 

Sebagai sebuah pasar, hipermarket tidak lagi sekedar berfungsi sebagai arena transaksi, 
tetapi juga sebagai tempat akulturasi, tempat belajar, tempat berguru, tempat mencari 
nilai-nilai, tempat membangun citra diri, tempat merumuskan eksistensi diri, tempat 
mencari makna kehidupan, tempat pertapaan (mencari ketenangan, menghilangkan 
stress), tempat terapi jiwa (mencari kesenangan, kegairahan, kegembiraan) serta tempat 
upacara ritual abad ke-21—fashion show, opening ceremony, lauching ceremony.  
Hipermarket menyentralisasikan, mengonsentrasikan, dan merasiionalisasikan waktu 
masyarakat secara total, dengan menciptakandurasi-durasi waktu yang diisi dengan 
rangkaian perubahan citra, produk, gaya, gaya hidup, yang menjadikan masyarakat 
(konsumer) terperangkap di dalam iramanya. Lewat jutaan tanda dan citra-citra yang 
dikonstruksi dan disuguhkan, hipermarket menjadi sebuah arena pertarungan dan 
sekaligus kontradiksi tanda-tanda. Ia menciptakan masyarakat konsumer sebagai 
petarung-petarung semiotika. Ia menjadi arena pengetesan tanda dan kode-kode sosial. 

 

Keberadaan dan kondisi kantin FEUB tersebut telah membawa dampak 

pada asosiasi mahasiswa terhadap FEUB. Kantin semakin melegitimasi asosiasi 

FEUB sebagai kampus yang dihuni oleh mahasiswa yang hedonik. Identitas 

kampus FEUB termanifestasi dalam ruang beberapa meter persegi di salah satu 

sudut kampus FEUB tersebut. Identitas tersebut mewujud dalam kantin karena di 

ruang tersebut mahasiswa berinteraksi dalam sebuah “parade” simbol-simbol 



hedonik, baik dalam wujud pakaian, gaya tubuh, gaya rambut, maupun aksesoris-

aksesoris yang melekat lainnya.  Aktifitas makan dan minum, yang merupakan 

fungsi kantin secara konvensional, seakan hanya aktifitas sekunder belaka untuk 

menutupi pemanfaatan nilai emosional kantin sebagai tempat berinteraksinya para 

mahasiswa. Kantin menjadi ruang publik yang dimaknai mahasiswa sebagai ruang 

perkenalan dengan identitas FEUB, dan dalam hal ini mahasiswanya.   

 

5.3. Memaknai Visi dan Misi FEUB sebagai The Generalized Other  

Sebagaimana dijelaskan dalam bab III mengenai konsep the generalized 

other bahwasanya konsep ini memandang adanya nilai-nilai ataupun norma-

norma yang sudah mapan di dalam kehidupan masyarakat. Individu, idealnya,  

dalam interaksi sosialnya akan dituntun oleh nilai-nilai serta norma-norma yang 

telah mapan tersebut. Sehingga the generalized other dapat dikatakan sebagai 

kontrol sosial (social control) bagi individu dalam membangun interaksi dengan 

individu-individu lain di masyarakat. Dan the generalized other, sebagaimana 

dikatakan Mead dalam Triyuwono (2000:43), “…masuk dan mempengaruhi 

perkembangan diri”. Mead sendiri dalam Triyuwono (2000:43) lebih lanjut 

memperjelas bahwa,”the generalized other adalah komunitas atau kelompok 

sosial terorganisasi yang memberi individu unitas dirinya”.   

Visi dan misi dalam sebuah institusi merupakan serangkaian cita-cita, 

pandangan serta tujuan ideal. Visi dan misi mengarahkan institusi pada langkah-

langkah yang jelas untuk mencapai tujuan institusi secara sistematis. Di jelaskan 

Susanto dan Wijanarko (2004:34) bahwa: 



Setiap organisasi didirikan berdasarkan sebuah visi, yang kemudian dijabarkan menjadi 
misi. Dalam pelaksanaan misi dibutuhkan strategi. Secara konseptual, strategi organisasi 
disusun berdasarkan turunan dari visi, misi, dan tujuan organisasi. Visi organisasi adalah 
pernyataan tentang cita-cita organisasi dalam jangka panjang. Misi merupakan alasan 
keberadaan organisasi dan merupakan penjabaran singkat dari visi organisasi. Analisis 
dan penjabaran terhadap visi-misi yang dikombinasikan dengan analisis lingkungan 
strategis akan menghasilkan keputusan tentang strategi yang akan ditempuh oleh 
organisasi. 
 

Sehingga kemudian dari visi dan misi ini akan terderivasi beberapa 

strategi-strategi dan kebijakan-kebijakan yang membentuk dalam sebuah sistem 

organisasi. Dan sistem organisasi ini pada akhirnya akan membentuk sebuah 

budaya organisasi. Artinya bila dirunut keatas sebenarnya dapat dikatakan bahwa 

visi dan misi institusi merupakan ide dasar terbentuknya sebuah budaya organisasi 

sesuai yang inginkan. Sebuah budaya yang mengatur nilai-nilai dan norma-norma 

individu-individu dalam organisasi tersebut. Dengan adanya budaya organisasi 

maka aktifitas individu-individu akan terkontrol dengan baik dan dalam upaya 

mengarahkan aktifitas individu-individu ke dalam garis visi dan misi organisasi. 

Sebagaimana disebutkan dalam salah satu rekomendasi pentingnya misi oleh King 

dan Cleland dalam David (2002:83), bahwa misi dikembangkan untuk 

difungsikan,” untuk menetapkan nuansa umum atau iklim organisasi dan sebagai 

titik pusat bagi individu-individu dalam agar menyelaraskan diri dengan tujuan 

dan arah organisasi, dan mencegah mereka yang tidak dapat berpertisipasi lebih 

lanjut dalam aktifitas orgainisasi”.  

Dari penjelasan tersebut bila melihat visi dan misi yang dikembangkan 

oleh Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya (FEUB) maka pada tataran ideal 

visi dan misi tersebut merupakan nilai dan norma dalam budaya organisasi FEUB. 

Yang mana visi misi tersebut harus dapat dipahami oleh semua elemen di FEUB, 



dalam hal ini adalah mahasiswa. Perilaku, termasuk didalamnya adalah moral,  

mahasiswa di kampus setidaknya harus merujuk pada visi dan misi FEUB. 

Aktifitas di kelas pada saat kuliah, di lembaga-lembaga kemahasiswaan, bahkan 

pada saat jeda waktu kuliah berelasi dengan visi dan misi. Singkatnya, bangunan 

aktifitas mahasiswa agar dapat membantuk kultur kampus yang sesuai dengan 

nilai-nilai yang dibangun FEUB adalah visi dan misi FEUB itu sendiri. Dan bila 

dikorelasikan dengan makna the generalized other sebagaimana didefinisikan oleh 

Mead diatas maka ada benang merah yang cukup erat antara visi dan misi dengan 

konsep the generalized others. Dimana keduanya menekankan pada sebuah aturan 

main dalam beraktifitas dalam sebuah masyarakat maupun organisasi.  

Dalam konsep the generalized other dijelaskan bahwa untuk mencapai diri 

sempurna, orang harus menjadi anggota komunitas dan  ditunjukkan oleh 

kesamaan sikapnya dengan sikap komunitas (Ritzer dan Goodman, 2004:284). 

Lebih lanjut Mead (Ritzer dan Goodman, 2004:284) menjelaskan :  

Diri mencapai perkembangan sempurna dengan mengorganisir sikap individual orang lain 
menjadi sika[ kelompok atau organisasi sosial, dengan demikian menjadi suatu refleksi 
individual terhadap pola sosial sistematis umum atau perilaku kelompok di mana ia dan 
yang lainnya ada di dalamnya—pola yang masuk secara keseluruhan ke dalam 
pengalaman individu dalam term sikap organisasi kelompok yang diambil untukdirinya 
sendiri, sebagaimana ia menerima sikap individual orang lain.  

 

Untuk dapat mencapai tingkah laku ataupun pola sosial yang sistematis 

dan terorganisir dalam sebuah organisasi, yang formal tentunya dalam hal ini, 

maka perlu sebuah arahan bersama dalam organisasi. Sehingga kemudian visi dan 

misi ini dapat dimaknai sebagai arah dan bahkan evaluasi diri bagi individu dan 

kelompok dalam organisasi.    

 



5.3.1. Visi dan Misi FEUB dalam Pemaknaan Mahasiswa 

Visi FEUB disebutkan sebagai berikut: “Menjadi pusat keunggulan (centre 

of excellence) pendidikan tinggi dan pengembangan ilmu pengetahuan, ekonomi, 

manajemen, dan akuntansi pada tingkat nasional dan internasional berbasis 

komitmen atas moral dan etika serta didukung oleh pengembangan sumber daya 

yang berkelanjutan”.  

Sementara FEUB mempunyai misi sebagai berikut:  

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan iman, taqwa, ilmu 

pengetahuan, teknologi, dan keterampilan melalui pendidikan dan riset 

yang berkualitas tinggi sehingga mampu bersaing dengan lulusan lain 

secara nasional dan internasional. 

2. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi pada bidang ekonomi, 

manajemen, akuntansi melalui riset berkualitas tinggi berbasis komitmen 

atas moral, etika serta didukung oleh pengembangan sumberdaya yang 

berkelanjutan. 

3. Memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat (stakeholders) melalui 

pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.  

Visi dan misi organisasi menjadi petunjuk dan sasaran dalam beraktifitas 

organisasi. Perumusan visi dipandang penting agar setiap organisasi memiliki 

kejelasan mengenai cita-cita atau mimpi kolektif yang berusaha diwujudkan di 

masa depan sementara misi merupakan rangkaian kegiatan utama yang harus 

dilakukan organisasi untuk mencapai visinya (Supratikno,dkk., 2003:13). 

Sehingga idealnya visi dan misi FEUB diatas harus mampu dipahami seluruh 



masyarakat FEUB, termasuk didalamnya mahasiswa. Sehingga semua aktifitas 

yang dilakukan oleh anggota masyarakat FEUB mengacu dan mengarah pada 

pencapaian visi dan misi FEUB. Dari pencapaian visi dan misi tersebut akan 

terbentuk sebuah identitas organisasi. Benang merah antara visi, misi, strategi, dan 

merek harus ada, sebagai bentuk konsistensi (Majalah Eksekutif dalam Susanto 

dan Wijanarko).  Akan tetapi para informan  dalam penelitian ini mengakui 

kekurangtahuan merek atas visi dan misi FEUB. Dikatakan oleh Edo:  

Saya tidak tahu sama sekali visi dan misi FEUB, dan menurutku kalaupun saya tahu visi 
dan visi dan misi FEUB maka visi dan misi FEUB sendiri sama sekali belum mampu 
membentuk perilaku mahasiswa sesuai dengan visi dan misi FEUB itu sendiri. namun 
menurut pendapatku fakultas sama sekali tidak berhasil dalam membentuk sebuah kultur 
akademis di dalam kampus. 
 

Demikian pula yang dikatakan Ken: 

Saya belum tahu visi dan misi FEUB, pokoknya setahuku sistem di FEUB ini begitu 
kacau, apalagi kalau waktu membayar SPP, wah ruwet banget. Bayangkan saja saya bawa 
uang tujuh juta tapi waktu mau bayar sistemnya berbelit-belit. Gimana kalau uang itu 
hilang. Wah kacau deh. 

 

Lemahnya pemahaman tentang visi dan misi FEUB di kalangan 

mahasiswa membawa dampak pada kurang kentalnya nilai-nilai yang ditanamkan 

oleh visi dan misi FEUB di lingkungan kampus.  Kondisi ini juga menjadikan 

mereka lebih memaknai aktifitas kuliah hanya sekedar sebuah rutinitas belaka dan 

bahkan hanya untuk memenuhi kewajiban dari orang tua semata. Mereka berpikir 

secara praktis dalam memaknai kuliah. Mereka tidak mempunyai panduan yang 

benar-benar jelas dan mampu mengarahkan mahasiswa pada aktifitas kuliah yang 

lebih sistematis dan visioner. Kalaupun panduan kuliah mereka jelas itupun 

karena adanya informasi dari pihak luar, misalkan saja dari alumni ataupun 

teman-teman mereka yang telah bekerja. Sehingga jelas, bagi mereka visi dan misi 



tidak mempunyai dampak berarti bagi aktifitas kuliah mereka. Dan pada 

kenyataannya pun visi dan misi tersebut juga tidak pernah disampaikan kepada 

mereka. Artinya tidak ada upaya dari pihak birokrasi FEUB untuk melibatkan 

mereka dalam mewujudkan visi dan misi FEUB tersebut. Dikatakan Gama, 

mahasiswa FEUB jurusan Manajemen Reguler B: 

Visi dan misi ekonomi setahu saya menciptakan lulusan yang qualified. Namun visi dan 
misi tersebut kurang nampak dalam aplikasinya, mungkin faktor pengajarnya yang sibuk 
di luar, mahasiswa sering hanya dikasih tugas sehingga penyerapan ilmu kurang. Selain 
faktor pengajar juga faktor mahasiswa sendiri yang mungkin kurang serius dalam kuliah. 
Mereka kuliah hanya mengikuti keinginan ortu, kuliah hanya sekedar melaksanakan 
kewajiban. 

 

Lebih lanjut Gama berpendapat: 

Sistem yang terbangun di kampus tidak membentuk kultur yang akademis, misalnya 
absensi ataupun tugas kurang bisa membawa perubahan pada mahasiwa. Sistem yang ada 
hanya memacu mahasiswa untuk mencari nilai (IP) saja. 
 

Sedangkan Edo berpendapat: 

Sistem yang terbangun hanya berdampak pada kultur agar mahasiswa lebih aktif dalam 
mencari nilai IP. 

 

Dan secara singkat Edo berkata: 

Menurutku kuliah hanya formalitas aja.  

Di lingkungan perguruan tinggi dosen sebagai staff pengajar merupakan 

salah satu ujung tombak dalam penanaman nilai-nilai visi dan misi FEUB. Dosen 

merupakan personal-personal yang langsung berinteraksi dengan aktifitas 

mahasiswa. Pemahaman dosen tentang arti sebuah pengajaran dalam dunia 

pendidikan mempunyai dampak yang cukup penting dalam mematri visi dan misi 

FEUB sebagai sebuah sistem dalam lingkungan kampus FEUB. Dan mahasiswa 

tentunya dapat dikatakan menjadikan dosen sebagai referensi dalam beraktifitas di 



perkuliahan. Dosen menjadi significant others bagi mahasiswa dalam memaknai 

visi dan misi FEUB. Pemahaman mahasiswa tentang visi dan misi FEUB dapat 

dikatakan “digantungkan” pada pemahaman dosen terhadap visi dan misi FEUB. 

Interaksi antara dosen dan mahasiswa idealnya dibangun dalam norma-norma 

yang merupakan turunan visi dan misi FEUB.  

Namun demikian tidak semua dosen pada kenyataannya benar-benar 

mengartikulasikan visi dan misi FEUB dalam aktifitas belajar dan mengajar di 

kampus FEUB tersebut. Mahasiswa mengeluhkan beberapa dosen yang kurang 

konsisten menjalankan tugasnya dalam aktifitas belajar-mengajar. Mahasiswa 

masih merasa dianggap sebagai seorang “anak bodoh” yang tidak tahu apa-apa. 

Sehingga dosen menjadi semacam seorang “dewa” ketika sudah berada di dalam 

kelas. Artinya, semua tindakan dosen adalah benar dan semua aturan hanya dibuat 

untuk mahasiswa saja dan dosen tidak bisa ditegur atas beberapa kesalahan yang 

telah dibuat. Sehingga dosen dianggap tidak adil (unfair) dalam aktifitas belajar-

mengajar. Tentang hal ini Edo berpendapat: 

Dosen FEUB dalam aktifitas belajar mengajar di ruang kuliah menurut saya tidak 
memberikan ilmu akan tetapi lebih memberikan pelajaran layaknya guru-guru SMA. 
Mahasiswa masih dianggap bodoh sehingga pola-pola yang digunakan dosen seringkali 
bersifat indoktrinasi. Sehingga ada beberapa dosen yang menganggap mahasiswa yang 
aktif hanya sebagai pengganggu saja (trouble maker).  

 

Lebih lanjut Edo menceritakan pengalaman menariknya ketika diusir oleh 

salah seorang dosen dari kelasnya:  

Pernah suatu ketika saya dan beberapa teman satu mata kuliah menunggu dosen mata 
kuliah tersebut. Saya dan teman-teman menunggu dosen tersebut di luar kelas hingga 
cukup lama sampai akhirnya dosen tersebut datang. Dan kenyataannya dosen tersebut 
datang terlambat. Setelah semua masuk ruang kelas untuk memulai kuliah, dosen tersebut 
dengan raut marah mengatakan aturan bahwa waktu menunggu kuliah harus di kelas tidak 
boleh di luar kelas. Nah, saat itu saya bertanya, “Apakah tidak ada aturan bahwa dosen 



harus datang tepat waktu?,dan langsung seketika itu juga saya langsung di suruh untuk 
keluar. Kita ini seakan seperti anak SMA tetapi tidak pakai seragam.  

  

 Sedangkan Mirna, mahasiswa FEUB jurusan Akuntansi, mengeluhkan 

sanksi yang dijatuhkan kepada mahasiswa oleh salah seorang dosen seperti anak 

Sekolah Dasar (SD), katanya: 

 
Ada salah satu dosen yang dalam menghukum seperti anak SD saja, yaitu pakai hukuman 
berdiri di depan kelas. Jadi misalkan satu orang mahasiswa membuat kesalahan dia 
disuruh berdiri di depan kelas, demikian pula untuk orang yang berikutnya. Dan semua 
mahasiswa yang berdiri di depan kelas tersebut baru boleh duduk kalau sudah ada 
mahasiswa lain yang bisa menjawab dengan benar. 

 

Lebih lanjut menurut Mirna:  

Sistem perkuliahan di ekonomi masih jauh dari harapan, contohnya aja soal jadwal kuliah 
yang seringkali bentrok. Terus juga soal tidak dicantumkannya nama dosen pada saat 
pemrograman mata kuliah, harus tidak begitu. Justru dengan dicantumkannya nama dosen 
maka akan ada semacam introspeksi bagi dosen sendiri ketika mata kuliah mereka tidak 
diminati mahasiswa. 
 

Sedangkan Ken berpendapat bahwa: 

Kalau melihat visi dan misi seperti yang kamu sebutkan tadi maka saya melihat dosen 
kurang menciptakan kultur yang kompetitif. Yangmana saya beberapa kali menemui 
dosen di salah satu mata kuliah saya lebih mendorong mahasiswa untuk mencari nilai dan 
bukannya ilmu. Maksudnya begini, kita cuma dirangsang asal masuk saja kita sudah 
dapat nilai B.  
 

Pendapat-pendapat yang disampaikan beberapa mahasiswa tentang dosen 

tersebut tentu saja bersifat subyektif. Karena pandangan yang disampaikan  oleh 

para informan lebih didasarkan atas pengalaman subyektif mereka juga. Namun 

ini adalah bagian dari kondisi riil di kampus.  

Sementara bagi beberapa dosen yang dikeluhkan oleh mahasiswanya, 

mereka mempunyai pandangan yang lain yang menjadikan dosen melakukan 



beberapa tindakan yang dikeluhkan mahasiswa tersebut. Bapak Agung, salah satu 

dosen jurusan Manajemen berkomentar tentang keluhan mahasiswa : 

Saya mengajar dua mata kuliah, baik di reguler A maupun di reguler B. kalau yang 
dikeluhkan mahasiswa terhadap saya selama ini adalah persoalan tidak fokus, saya 
mempertanyakan yang dimaksud fokus itu yang bagaimana. Kalau yang dimaksud tidak 
fokus adalah tidak sesui dengan materi yang harus diajarkan, itu tidak benar. Karena 
semua mata kuliah sudah jelas silabinya. Tetapi memang untuk mata kuliah manajemen 
global, saya akui itu, karena mata kuliah manajemen global selama tidak ada silabinya 
dari jurusan. Untuk itu saya terpaksa harus comot sana comot sini dari beberapa buku. 
Sedangkan kalau untuk mata kuliah yang lain seperti manajemen pemasaran ataupun 
manajemen strategi yang ada silabinya, bagaimana tidak bisa tidak fokus, wong sudah 
jelas alurnya. Selain itu, menurut saya kuliah itu tidak hanya ilmu saja tetapi saya selalu 
menyisipkan nilai-nilai moral kepada mahasiswa yang saya ajar, setidaknya sekitar tiga 
puluh menit pesan-pesan moral pasti saya sampaikan.   
 

Sedangkan mengenai keluhan mahasiswa tentang beberapa kali absen 

mengajar, beliau berkomentar: 

Kalau saya jarang masuk itu karena saya khan juga punya kesibukan lain, misalkan saja 
sekarang ini saya khan juga sedang menjabat sebagai Pembantu Dekan III. Dan kalau 
bicara evaluasi dosen IP saya masih 3, artinya nilai saya B.  
 

Sementara itu, Bapak Noval, salah seorang dosen jurusan Akuntansi yang 

dikeluhkan beberapa mahasiswanya tentang model hukuman yang diterapkannya, 

berpendapat: 

Yah, hukuman itu agar mahasiswa lebih siap mengerjakan tugas ke depan saja. Toh 
majunya pun tidak sampai selesai kuliah. Sebab kalau mahasiswa memang benar-benar 
mengerjakan sendiri ya pasti bisalah kalau suruh mengerjakan ke depan. Kalau dia 
ngumpulin tugas dan waktu maju gak bisa, artinya dia nyalin milik temannya. 
 

Secara proporsional kesalahan dalam ketidakmaksimalan membentuk 

budaya yang sesuai dengan yang diharapkan dalam visi dan misi FEUB di 

lingkungan mahasiswa tentunya tidak dapat secara keseluruhan ditimpakan 

kepada dosen sebagai pengajar dan pihak yang bersentuhan langsung dengan 

mahasiswa. Semua elemen dalam masyarakat FEUB mempunyai hak kewajiban 



dalam mewujudkan visi dan misi FEUB, termasuk tentu saja mahasiswa sendiri.. 

Namun sebagaimana dikemukakan oleh Hewit dalam Triyuwono (2000:37): 

Kepentingan dan disposisi para individu tidak harus sesuai dengan mereka yang ada 
dalam kelompok-kelompok sosial, organisasi, dan komunitas dimana mereka berada. 
Meskipun individu-individu itu adalah makhluk bermasyarakat dan meraih tujuan-tujuan 
mereka dari masyarakat, mereka juga memiliki kecenderungan pada perilaku yang 
berdasarkan diri sendiri. 
 

Edo sendiri walau bagaimanapun mengakui bahwa: 

Sebenarnya tidak semua dosen mempunyai kesan negatif, ada bahkan dosen benar-benar 
memacu mahasiswa untuk menjadi mahasiswa yang kritis, artinya mahasiswa tidak harus 
percaya saja dengan apa yang dikatakan oleh dosen kalau perlu meng-crossceck-nya 
langsung ke internet. Jadi mahasiswa disarankan untuk mempunyai laptop. Dosen-dosen 
seperti ini yang menurutku dosen yang visioner. 
 

Dan menurut Mirna: 

Ada beberapa dosen yang memang mampu menjadikan saya terpacu untuk aktif masuk 
dan aktif di kelas. Terlepas apakah dosen tersebut mengetahui visi dan misi fakultas, yang 
jelas dosen tersebut menurutku telah berhasil memotivasi mahasiswa untuk aktif kuliah, 
tidak sekedar untuk memenuhi absensi. 
 

Sehingga bila melihat kondisi di atas terlihat adanya ketersumbatan 

interaksi yang aktif  antara dosen dengan mahasiswa. Pemahaman bahwa dosen 

sebagai guru dalam konsep Jawa, yaitu seseorang yang harus di gugu lan ditiru 

(diperhatikan dan diteladani) seakan begitu kentara dalam kondisi ini. Pemahaman 

tersebut justru membuat jurang interaksi yang lebar antara mahasiswa dengan 

dosen. Adanya pemahaman konsep tersebut seakan menjadikan mahasiswa 

mengalami kegagapan dalam daya kritis dan keberaniannya. Sehingga kemudian 

ada semacam pola interaksi yang asimetris antara mahasiswa dengan dosen. 

Proses check and balance yang merupakan wujud dari proses interaksi yang aktif 

menjadi tidak terjadi. Dari kondisi tersebut maka visi dan misi organisasi 



selayaknya menjadi semacam kontrol sosial bagi individu-individu dalam 

organisasi. Sebagaimana diuraikan Mead (Ritzer dan Goodman, 2004:286) 

tentang kontrol sosial : 

Kontrol sosial, sebagai pelaksanaan kritik-diri, diterapkan secara ketat dan ekstentif 
terhadap tindakan atau perilaku individu, membantu mengintegrasikan individu dan 
tindakannya dengan merujuk kepada proses sosial terorganisir dari pengalaman dan 
perilaku dimana ia dillibatkan…Kontrol sosial terhadap tindakan atau perilaku individu 
dilaksanakan dengan berdasarkan atas asal-usul dan basis sosial kritik-diri. Kritik-diri 
pada dasarnya adalah kritik sosial dan perilaku yang dikendalikan secara sosial. Karena 
itu, kontrol sosial, jauh dari kecenderungan menghancurkan individu manusia, atau 
melenyapkan kesadaran dirinya secara individual, sebaliknya, adalah terdapat di dalam 
dan tak terlepas dari hubungannya dengan individualitas. 

 

Adanya kontrol sosial akan menjadikan individu-individu dalam 

masyarakat (kampus) mengetahui hak dan kewajiban masing-masing. Dengan 

mengetahui hak dan kewajibannya maka proses check and balance akan berjalan 

dengan adil. Tidak akan ada pihak-pihak yang dirugikan oleh satu sama yang 

lainnya. 

 

5.3.2. Menjadikan Visi dan Misi FEUB sebagai  Pembentuk Identitas Merek 

Merek dalam mewujudkan identitasnya memerlukan suatu kultur. Identitas 

merek merupakan hal yang begitu aspiratif maka tentunya melibatkan keseluruhan 

organisasi melalui pengambilan nilai dan kultur (Aaker dan Joachimsthler, 2000; 

54).  Visi dan misi merupakan kultur dalam sebuah organisasi yang mampu 

membentuk sebuah identitas merek. Ide-ide kunci dari sebuah pernyataan misi 

atau visi dapat menjadi bagain dari janji (promise) atau prinsip-prinsip merek 

(Knapp, 2001:86). Pemahaman kolektif terhadap visi dan misi organisasi dapat 

membentuk sebuah kultur secara kolektif pula.  



Hasil penelitian dari beberapa informan diatas menunjukkan masih adanya 

kesenjangan pengetahuan terhadap visi dan misi serta interaksi antara dosen 

dengan mahasiswa. Hal ini akan berpengaruh pada pembumian atas visi dan misi 

dalam masyarakat FEUB sehingga kultur yang diharapkan oleh visi dan misi 

menjadi tidak terwujud. Dan pada penelitian tersebut pun para infroman memang 

benar-benar kurang mengetahui identitas apa yang melekat dalam diri  FEUB 

yang itu merupakan derivasi dari visi dan misi FEUB sendiri. Visi dan misi FEUB 

belum mampu menjadi elan dalam membentuk kultur organisasi sebagai yang 

dirumuskan oleh King dan Cleland (David, 2002), yaitu “untuk menetapkan 

nuansa umum atau iklim organisasi dan sebagai titik pusat bagi individu-individu 

dalam agar menyelaraskan diri dengan tujuan dan arah organisasi, dan mencegah 

mereka yang tidak dapat berpartisipasi lebih lanjut dalam aktifitas orgainisasi”. 

Justru mereka melihat identitas FEUB dari gaya hidup beberapa kalangan 

mahasiswa FEUB sendiri. Menurut mereka gaya hidup beberapa mahasiswa itulah 

yang mampu membentuk identitas FEUB, baik di internal maupun di luar 

lingkungan FEUB. Simbol-simbol yang muncul di FEUB dalam interaksi 

mahasiswa dalam penelitian ini memperlihatkan bahwa simbol-simbol tersebut 

tidak terkait dengan visi dan misi yang dibangun FEUB. Padahal simbol menjadi 

elemen penting dalam membentuk identitas merek yang kuat. Sebagaimana 

dikatakan Susanto dan Wijanarko (2004:92): 

Simbol yang kuat dapat memberikan keeratan dan struktur bagi sebuah identitas serta 
mempermudah produk untuk dikenal dan diingat. Kehadiran simbol dapat merupakan 
kunci pengembangan merek. Sebaliknya, tidak adanya simbol dapat menjadi kendala 
yang substansial…Simbol akan sangat bermakna jika bermetafora dengan karakteristik 
simbol yang menampilkan manfaat fungsional dan emosional atau ekspresi diri. Simbol 
yang kuat akan membantu strategi merek.   

 



Visi dan misi sudah seharusnya menjadi simbol bagi semua masyarakat 

FEUB. Tentu saja visi dan misi tersebut sudah mewujud dalam sebuah kultur yang 

sistematis dan aplikatif dalam masyarakat FEUB. Sehingga pemaknaan atas visi 

dan misi sebagai simbol dan penggerak terbentuknya identitas merek lebih 

mampu dipahami dan dilaksanakan.  

 

 

 

 

  

 

   

 

 


