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Buletin LPPM Kreativa

Mengeja dengan Lugas dan Saksama

Senin (21/8) penampilan mahasiswa anggota UKM ketika dsplay di GOR UNY. 
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Pak Rektor ke Merauke, Jadwal PKKMB 
 Ditukar

AKSARA

Display Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM) Universitas 
Negeri Yogyakarta merupakan 

salah satu kegiatan yang setiap tahun 
diadakan pada saat PKKMB. Kegiatan 
ini selalu diselenggarakan pada hari 
kedua PKKMB. 

Akan tetapi berbeda dengan 
tahun-tahun sebelumnya, pada tahun 
ini Display UKM digelar pada hari 
pertama, Senin (21/08). Hal ini berarti 
pembukaan PKKMB secara resmi 
dilaksanakan pada hari kedua. 

Ketua panitia PKKMB 2017, 
Wisnu Prawijaya menuturkan 
bahwa perubahan jadwal PKKMB 
dikarenakan Rektor UNY sedang 
tidak berada di Yogyakarta. “Pak 
Rektor berhalangan hadir karena ada 
deklarasi di Musamus di Merauke 
sama Menteri dan seluruh Rektor di 
Indonesia,” tuturnya. Ia menyatakan 
meskipun menuai banyak pertanyaan, 
tetapi pembukaan PKKMB 2017 tetap 
dilaksanakan pada hari kedua setelah 
Rektor UNY kembali dari Merauke. 

“Kemarin menjadi pertanyaan kenapa 
tidak dilaksanakan di hari pertama? 
Tapi memang dari Kemahasiswaan 
itu menghendaki kalau di hari kedua,” 
jelasnya. 

Berdasarkan pernyataan 
Wisnu, keputusan penggantian 
jadwal PKKMB baru diumumkan 
dua minggu sebelum pelaksanaan 
PKKMB pada tanggal 21 Agustus. 
Oleh karena itu panitia PKKMB dan 
panitia Display UKM harus bertukar 
hari. Rosyid Sidiq, Koordinator Acara 
PKKMB 2017 menyatakan bahwa 
panitia PKKMB mengalami kesulitan 
dengan hal ini. “Sudah siap semuanya 
katakanlah. Tentang konsumsi 
dan lain-lain. Dan malah terjadi 
perubahan,” tutur Rosyid. Koordinator 
Acara Display UKM, Astri Anggraini 
juga menuturkan bahwa antara Panitia 
PKKMB dan Panitia Display UKM 
harus lebih berkoordinasi. 

Pembukaan PKKMB di hari  
kedua setelah dilaksanakan Display 
UKM dirasa kurang pantas. Astri 

mengamini hal ini, “Kurang sopan 
gitu. Namanya juga pembukaan jadi 
itu harus resmi baru hari keduanya 
display. Jadi seperti display diluar 
PKKMB.” Senada dengan Astri, 
salah satu peserta Display UKM 
Pramuka, Haris mengungkapkan, 
”Harusnya kita buka PKKMB baru 
menampilkan display, karena kita 
harus secara formal dulu baru kita 
tampilkan dari UKM-UKM UNY 
ini.” 

Meskipun demikian 
Astri mengakui bahwa mereka 
mengalami kemudahan dengan 
pelaksanaan Display UKM 
pada hari Senin. “Ketika display 
di hari pertama, hari kedua yang 
menyesuaikan dengan display untuk 
layout tempatnya dan juga geladinya 
lebih sore,” jelasnya.

Berbeda dengan panitia 
display, panitia PKKMB mengalami 
kendala akibat pergantian jadwal. 
“Bikin agak repot di administratif 
dan pihak yang udah bermitra, 
kayak konsumsi dan sewa peralatan 
serta di teknis karena temen-temen 
PKKMB harus memasang backdrop 
dan sebagainya,” kata Wisnu. 
Menurut Rosyid Sidiq, pergantian 
jadwal ini akan mempengaruhi 
pemikiran mahasiswa baru. Ia 
mengkhawatirkan mahasiswa baru 
akan berpikiran PKKMB semakin 
hari semakin membosankan.

Menanggapi hal ini, mahasiswa 
baru Sastra Inggris, Bagas Putra 
mengatakan bahwa Display UKM 
terkesan terpisah dari PKKMB. 
“Harusnya jadi satu bagian sama ospek, 
jadi agak kurang lah,” katanya. Hal 
yang sama dituturkan mahasiswa baru 
Pendidikan Bahasa Inggris, Nabila, 
“Tidak tepat. Tapi kemungkinan ada 
beberapa hal yang membuat Display 
UKM dinomorsatukan.” (Apriliasari)
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Indikator

Berita Pendamping

PKKMB UNY 2017 dimulai pada 
Senin, 21 Agustus 2017 di GOR 
UNY. Hal berbeda dijumpai 

pada PKKMB tahun ini, Prof. Dr. 
Sutrisna Wibawa, M.Pd., selaku 
Rektor UNY, berhalangan hadir pada 
PKKMB hari pertama. Oleh karena itu 
Upacara Pembukaan PKKMB UNY 
2017 diadakan pada hari kedua.

Untuk mengetahui tanggapan 
mahasiswa baru FBS mengenai 
Pembukaan PKKMB yang 
dilaksanakan pada hari kedua, Tim 
Litbang Aksara menyebar poling 
kepada 100 mahasiswa baru FBS dari 
seluruh gugus. Melalui poling tersebut 

kami memperoleh data sebanyak 
58% mahasiswa mengetahui bahwa 
Upacara Pembukaan dilaksanakan 
pada hari kedua PKKMB, sedangkan 
42% mahasiswa tidak mengetahui 
hal tersebut. Sementara tanggapan 
mahasiswa mengenai rangkaian 
acara sebelum Pembukaan PKKMB, 
diperoleh data sebanyak  69% 

mahasiswa berpendapat bahwa 
acara tersebut tergolong tidak 
resmi, sedangkan 31% mahasiswa 
berpendapat sebaliknya.

Poling ini hanya sebagai 
gambaran sekaligus sample tanggapan 
mahasiswa baru FBS dan tidak 
memberikan penilaian secara mutlak. 
(Litbang)
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Senin (21/08), rangkaian kegiatan 
pengenalan kehidupan kampus 
kepada mahasiswa baru 

memasuki hari pertama. Berbeda 
dengan tahun-tahun sebelumnya, 
UNY tidak lagi menggunakan istilah 
Orientasi Studi dan Pengenalan 
Kampus (Ospek). Mulai tahun 2017 
telah resmi berganti nama menjadi 
Pengenalan Kehidupan Kampus 
bagi Mahasiswa Baru (PKKMB).  
Wisnu Prawijaya selaku Koordinator 
PKKMB UNY 2017 menuturkan, 
”Berubah nama 2-3 minggu sebelum 
hari-H karena adanya surat edaran 
yang berisi pergantian nama Ospek 
menjadi PKKMB.”

Mau tidak mau Panitia PKKMB 
harus menggunakan nama yang 
ditentukan pihak Kemahasiswaan. 
Hal ini berdampak pada pencairan 
dana apabila pihak panitia tidak 
menggunakan nama sesuai dengan 
ketentuan pihak Kemahasiswaan. 
Rosyid, Koor Acara PKKMB 
mengungkapkan, ”Kita ada dua 
pilihan, saya sudah koordinasi dengan 
teman-teman fakultas, dikompakkan 
ada dua pilihan nama, kita tetap pakai 
Ospek atau nama kita ganti dengan 
PKKMB. Akhirnya dari kita juga 
mempertimbangkan kalau pakai kata-
kata Ospek nanti dana nggak turun.”

Panitia, melalui Rosyid 

mengharapakan agar nama PKKMB 
tidak digunakan lagi di tahun 
mendatang. “Untuk tahun depan, saya 
harapkan jangan pakai nama PKKMB, 
sulit diucapkan. Mending kalian buat 
sendiri nanti tinggal diajukan ke pihak 
Kemahasiswaan kalo nggak diacc 
suruh Kemahasiswaan bikin yang 
mudah diucapin. Dalam artian PMB 
atau apalah,” tambahnya.

Berubahnya nama Ospek 
menjadi PKKMB cukup memberikan 
dampak, khususnya kepada Panitia 
PKKMB. Sebab berkas-berkas yang 
awalnya bertujuan untuk kepentingan 
acara Ospek harus diganti menjadi 
PKKMB. “Yang jelas memang hal ini 
berdampak juga pada surat perjanjian 
pada kemitraan, misalnya sponsorship, 
itu kan namanya Ospek, setelah ada 
kebijakan pergantian nama itu kan 
harus ada follow up juga,” tutur Wisnu, 
Koordinator PKKMB UNY. Hal 
tersebut berlaku juga pada stempel 
milik panitia.

Pada dasarnya antara Ospek 
dan PKKMB merupakan kegiatan 
yang sama, hanya saja kebijakan yang 
mengharuskan adanya penggantian 
nama membuat panitia dituntut untuk 
mengikuti. “Ada sedikit perubahan 
nama, namanya PKKMB. Cuma itu 
perubahannya, tapi bukan berarti 
kita tidak diperbolehkan memakai 

nama Ospek. Cuma mungkin di 
forum formalnya hanya itu. Tidak 
ada perbedaan dengan penggantian 
nama.”  Ungkap Adivta selaku  Staff 
Sie Acara PKKMB FBS.

Perbedaannya bukan pada 
kegiatan melainkan pada jumlah 
hari dan pergantian jadwal. PKKMB 
yang semula berlangsung selama 
lima hari diganti menjadi empat hari. 
Seperti ungkapan Teguh selaku Ketua 
PKKMB FBS, “PKKMB yang tadinya 
lima hari, dikurangi satu hari menjadi 
empat hari. Dari kami sendiri, kami 
kan juga hanya membantu birokrasi 
dari FBS, to? dari surat keputusannya 
sendiri, dari Ristekdikti, PKKMB 
cuma 4 hari.”

Selanjutnya,pergantian jadwal 
yakni pembukaan PKKMB  yang 
seharusnya dilakukan pada hari 
pertama dilakukan pada hari 
kedua. Hal ini dikarenakan Rektor 
berhalangan hadir sehingga PKKMB 
hari pertama diganti dengan Display 
UKM. “Hari pertama digunakan untuk 
display kalau alasan dari birokrasi 
karena Pak Rektor berhalangan hadir 
karena ada deklarasi di Musamus di 
Merauke sama menteri dan seluruh 
rektor di Indonesia,” pungkas Rosyid. 
(Titis Erika)

Dari Ospek Jadi PKKMB
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Kredo Opini

Setelah diterima di Perguruan 
Tinggi, mahasiswa baru akan melalui 
proses Pengenalan Kehidupan 
Kampus bagi Mahasiswa Baru 
(PKKMB). Kehidupan Kampus yang 
dimaksud bukan sekadar lingkungan 
fisik, melainkan menyangkut berbagai 
peraturan dan seluruh kegiatan 
organisasinya. Sebut saja, Unit 
Kegiatan Mahasiswa (UKM). Seluruh 
UKM saling beradu tampil di depan 
mahasiswa baru. Saling pamer bakat 
demi menarik minat mahasiswa baru. 
Parade inilah yang sering kita kenal 
dengan Display UKM. Kegiatan ini 
diharapkan mahasiswa baru dapat 
memilih UKM apa yang  mereka sukai 
dan minati sesuai bakat yang mereka 
miliki. Hal itu menjadi alasan display 
UKM harus ada dalam serangkaian 
acara PKKMB. 

Display UKM tahun ini tidak 
seperti tahun sebelumnya. Biasanya 
dilaksanakan pada hari kedua 
PKKMB, kali ini dilaksanakan pada 
hari pertama. Upacara pembukaan 
PKKMB malah dilaksanakan pada 
hari kedua. Alasannya, Rektor UNY 
tidak dapat hadir pada hari pertama. 
Tidak dapatkah pembukaan PKKMB 
diwakilkan? Bukankah masih terdapat 
banyak jajaran Rektor yang dapat 
mewakili?

Sudah sepantasnya sebuah 
rangkaian acara dilaksanakan setelah 
resmi dibuka. Halangan dari salah 
satu pihak bukan menjadi suatu 
alasan. Bagi mereka yang terlalu 
sibuk, pasti memiliki wakil untuk 
menggantikan posisinya saat ada 
acara. Mendatangkan seorang wakil 
tidak menghilangkan kewibawaan, 
bukan? Kehormatan pun tidak 
akan terkikis oleh perwakilan. Lagi 
pula, pembukaan juga bukan ajang 
perkenalan. Tanpa membuka acara itu 
pun, mahasiswa baru tetap mengenal 
Rektornya.

Jika ditanya tentang kewibawaan 
dan kehormatan, semua orang pasti 
membutuhkan. Namun, kewibawaan 
tidak perlu ditunjukkan dengan 
berbicara, misalnya sambutan atau 
membuka suatu acara. Kewibawaan 

dapat ditunjukkan dengan sikap. Baik 
ditunjukkan secara langsung, maupun 
ditunjukkan melalui kebijakan yang 
dibuat. Kebanyakan kaum awam, lebih 
mengenal pemimpin mereka melalui 
kebijakannya. 

Mengingat jadwal mereka yang 
terlalu sibuk, orang awam menyadari 
betapa sulitnya bertemu dengan 
pemimpin mereka. Oleh karena itu, 
mereka lebih mengenalnya melalui 
kebijakan. Tidak peduli apakah 
mereka pernah bertemu atau belum, 
yang terpenting kebijakan yang 
mereka buat memuaskan. 

Berbicara mengenai dampaknya, 
Display UKM yang dilaksanakan 
sebelum pembukaan memang 
tidak berdampak buruk. Namun, 
pembukaan tetap menjadi formalitas. 
Pembukaan menjadi tindakan 
normatif. Mengapa demikian? Sebab, 
pembukaan dapat dikatakan sebagai 
tindak kesopanan. Ibaratnya orang 
bertamu harus terlebih dahulu 
membuka pintu sebelum ia masuk. 
Pembukaan juga menjadi hal yang 
semestinya dilakukan secara bertahap. 
Tidak mungkin kita memakan sesuatu 
tanpa membuka bungkusnya terlebih 
dahulu. Jika tahapnya saja terbalik, 
maka tidak efektif. 

Tidak hanya mengganggu 
keefektifan, acara tanpa pembukaan 
bagaikan masakan tanpa garam. 
Pembukaan menjadi kelengkapan 
suatu acara. Seindah apapun garnish  
yang ada dalam makanan, tidak 
berarti jika lupa ditaburi garam. 
Dengan demikian, sudah sepantasnya 
acara diawali dengan pembukaan.  

Meski tidak banyak dampak 
buruk yang dirasakan, tetapi tidak 
sedikit pula mahasiswa baru yang 
khawatir jika tidak ada hiburan lagi 
pada hari kedua PKKMB. Display 
UKM dianggap sebagai hiburan 
bagi mereka . Tidak adanya hiburan 
terkadang mendatangkan kebosanan. 
Kebosanan ini pula yang terkadang 
membuat acara tidak efektif. Sebab, 
materi penting yang disampaikan 
terkadang tidak ditangkap dengan 
baik oleh mahasiswa baru.

Dahulukan Kula Nuwun
Oleh: Nofi Andriyani

Kegiatan pengenalan kehidupan 
kampus bagi mahasiswa baru 
dari tahun ke tahun pasti 

selalu diawali dengan sambutan oleh 
rektor. Berbeda dengan kegiatan 
pengenalan kehidupan kampus 
tahun lalu yang disebut dengan 
OSPEK, berganti menjadi PKKMB 
(Pengenalan Kegiatan Kehidupan 
Kampus Mahasiswa Baru), ternyata 
bukan hanya perihal nama, tetapi juga 
run down atau susunan acara. 

Bukan tanpa alasan (susunan 
acara -red) berubah, Rektor UNY, 
Sutrisna Wibawa, yang seharusnya 
membuka acara harus pergi ke 
Merauke mengikuti deklarasi di 
Musamus sehingga menjadikan 
susunan acara bertukar hari yang 
terkesan mendadak. Meski demikian, 
panitia Display UKM dan panitia 
PKKMB sudah menyiapkan rencana 
dengan segala kemungkinan yang bisa 
saja terjadi. 

Pertukaran hari sebagai solusi, 
dikhawatirkan mahasiswa baru akan 
merasa bosan atau monoton dengan 
susunan acara yang seharusnya formal 
menjadi santai dan menciptakan 
sedikit rasa anjlok. Meskipun 
menimbulkan sedikit kekhawatiran, 
tetapi panitia tetap mampu mengatasi. 
Panitia PKKMB tetap berusaha agar 
mahasiswa baru tidak kehilangan 
euphoria PKKMB seperti hari pertama 
di hari kedua. 

Adanya komunikasi yang baik 
antara Kemahasiswaan dan panitia 
PKKMB sangat mempengaruhi 
jalannya acara agar tidak terjadi 
kesalahpahaman sehingga acara dapat 
berjalan lancar dan sesuai rencana. 
Kesibukan yang tidak dapat ditoleransi 
harus bisa dimengerti oleh pihak lain 
dan diatasi bersama.

Bertukar Hari, 
 Euphoria Tetap 
 Harus Terjaga
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Soliloqui
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Hidup bukan sekadar menerima, 
bukan pula sekadar menjalani, 
tetapi juga harus mampu 

menentukan. Hidup bukan seperti 
sehelai daun yang hanya bisa pasrah 
menerima takdir. Ia tak akan pernah 
tahu kapan ia harus gugur mengikuti 
hembusan angin. Aku, kamu, bahkan 
kita hidup bukan hanya untuk berdiam 
diri. Bukan seperti batu yang hanya 
bisa berdiam dan terus mematung. 
Bukan pula seperti alang-alang yang 
hanya bisa bergoyang saat angin mulai 
menyapanya.

Setiap khitah tidak akan pernah 
terwujud jika kita hanya terus-
menerus termenung tanpa sedikitpun 
melakukan tindakan. Kita harus tahu, 
kemana kaki ini harus melangkah, 
kemana langkah kaki ini akan terus 
menapak. Apakah harus terhenti di 
tengah jalan, yang hanya menyisakan 
jejak ataukah harus terus melangkah 
hingga garis finish. Tentu bukan 
hal mudah untuk bisa sampai garis 
finish. Pasti kita akan menjumpai batu 
sandungan yang akan menghambat 
perjalanan. Tinggal kita mampu atau 
tidak menghadapi semua obstuksi itu. 
Jika ingin sampai garis finish, tentu 
langkah itu harus terus berjalan tanpa 
harus kembali menoleh ke belakang, 
walaupun harus dengan cara tertatih-
tatih bahkan terpincang-pincang. 

Setiap kesuksesan tentu akan 
membutuhkan perjuangan serta 
pengorbanan. Kita harus berani 
bertarung meski akhirnya harus 
berdarah-darah. Memang bukan hal 
yang mudah, tidak seperti membalikkan 
telapak tangan untuk meraih 
kesuksesan itu. Semua orang bercita-
cita ingin sukses, namun belum tentu 
semua orang mau berjuang. Sukses itu 
pilihan, hanya dirimu sendirilah yang 
mampu menentukannya. Kita harus 

selalu ingat, tidak ada orang sukses 
yang memperoleh kesuksesannya 
secara tiba-tiba. Pastilah ada pil pahit 
yang pernah mereka telan sebelum 
kesuksesan itu mereka dapatkan. 
Semua orang memiliki keinginan 
untuk sukses, tapi belum tentu semua 
orang tahu bagaimana cara untuk bisa 
sukses.

Kita bukan lagi bocah ingusan 
yang hidup hanya untuk sekedar 
bermain. Bukan pula anak SMP yang 
masih berseragam putih biru, juga 
bukan lagi anak SMA yang berseragam 
putih abu. Sadarlah, kini aku, kamu 
dan kita adalah sosok mahasiswa. 
Mahasiswa emas yang akan menjadi 
tonggak untuk kehidupan bangsa. 
Seorang mahasiswa tentu memiliki 
pemikiran yang jauh lebih matang 
dibandingkan dengan pelajar lainnya. 
Matang serta dewasa dalam berpikir, 
bertindak serta melangkah. Seperti 
halnya padi, semakin tua akan terlihat 
semakin menunduk karena memikul 
beban semakin berat. Tinggal kita 
yang menentukan, apakah kita berniat 
untuk meringankan beban itu atau 
justru akan menambah berat beban itu. 
Sama seperti halnya jarum jam, roda 
kehidupan akan terus berputar. Tetap 
ingatlah bahwa hidup itu pilihan!

Langkah kakimu sudah 
terlanjur menapak sampai sejauh ini. 
Setidaknya khitah sebagai seorang 
mahasiswa telah ada di dalam 
genggaman. Ubahlah pola pikirmu, 
ubahlah cara pandangmu. Tinggalkan 
masa lalumu yang kamu anggap akan 
berdampak pada masa depanmu. Jika 
kamu memiliki pandangan bahwa 
hidup sebagai mahasiswa sama 
seperti halnya apa yang digambarkan 
skenario dalam sinetron, buanglah 
jauh-jauh angan-angan itu. Ingatlah, 
apa tujuanmu sebenarnya. Untuk apa 

memilih menjadi seorang mahasiswa? 
Apakah hanya ingin membuang 
gengsi? Apakah hanya ingin dicap 
pandai? Atau hanya ingin mengisi 
waktu senggang? Sadarlah, menjadi 
mahasiswa bukan hanya sekedar 
piknik di kampus. Bukan sekadar 
hadir, presensi, lalu tidur hingga mata 
kuliah berakhir. Bukan pula menjadi 
seorang aktivis yang lupa akan tugas-
tugas kuliahnya. Juga bukan pula 
hanya untuk menemukan pujaan hati.

Mulai sekarang, ubahlah pola 
pikirmu! Mulailah berpikir secara 
dewasa! Tentukan tujuan hidupmu 
yang sebenarnya!  Tentukan kemana 
kakimu harus melangkah. Jangan 
biarkan langkah itu terhenti di tengah 
jalan, bahkan berjalan mundur. 
Teruslah berjalan bahkan berlari lurus 
ke depan untuk mengejar impian. 
Tunjukkan kepada orang-orang yang 
kalian sayangi terlebih untuk kedua 
orangtua kalian. Buktikan kepada 
orang-orang yang telah meremehkan 
kalian. Berilah mereka bukti bahwa 
kalian bisa meraih kesuksesan itu.

Bermimpilah selagi kau masih 
bisa! Namun, jangan jadikan mimpi 
itu hanya sebagai angan-angan yang 
hanya menggantung di awang-
awang. Kejarlah dan wujudkanlah 
khitah itu. Meski harus dengan cara 
tertatih-tatih bahkan berdarah-darah. 
Teruslah berjuang. Kobarkan bendera 
kemenangan, bukan malah bendera 
putih tanda kekalahan. Ingatlah, 
bahwa hidup ini pilihan! Tetaplah 
pupuk semangat itu. Semangat yang 
membuatmu melangkah sampai 
sejauh ini. Jangan biarkan semangat 
itu layu, berguguran hingga akhirnya 
mati.

Buktikan Impian yang Bukan Sekedar Angan- Angan
Oleh: Cheri Fernisa


