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Mengeja dengan Lugas dan Saksama

Minggu (13/08) Mahasiswa baru menggunakan alas koran untuk duduk di halaman parkir.
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Kegiatan display UKMF 2017 
yang dilaksanakan pada hari ketiga 
Technical Meeting Pengenalan 
Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa 
Baru (TM PKKMB). Berbeda dengan 
tahun lalu yang diselenggarakan di 
Gedung Pertunjukan FBS, display 
UKMF tahun ini berada di area parkir 
mobil FBS.

Astri Nurdiani, salah seorang 
seksi Perlengkapan Panitia PKKMB 
2017 mengungkapkan, “Kami sengaja 
menggunakan pelataran Gedung PLA, 
karena lebih nyaman dibandingkan 
dengan  Gedung Kuliah IV atau LMT 
(Laboratorium Musik dan Tari).” 

Menurut panitia PKKMB, 
pemindahan barang menjadi lebih sulit 
apabila berada di pelataran Gedung 
Kuliah IV. “Apabila menggunakan 
depan Gedung Kuliah IV, kami harus 
mendirikan tenda dan itu menambah 
pekerjaan kami lagi,” tambah Astri. 
“Kalau di depan gedung PLA banyak 
pepohonan, sehingga sirkulasi 
udaranya lancar. Oleh sebab itu, para 
panitia sepakat untuk menggunakan 

Ruangan Terbuka,  PKKMB Tetap Lancar
area parkir mobil FBS,” pungkasnya.

Penempatan posisi tempat duduk 
mahasiswa baru yang diatur oleh 
pihak panitia juga sempat dikeluhkan 
oleh mahasiswa baru. Beberapa 
mahasiswa baru  kurang nyaman 
duduk di bagian belakang. “Menurut 
saya, posisi tempat duduk di belakang 
itu, juga bikin ngantuk,” tutur Alvian, 
salah seorang mahasiswa baru Jurusan 
Pendidikan Seni Musik 2017.

 Beberapa mahasiswa baru juga 
mengeluhkan lokasi Display UKMF. 
“Mereka mengeluh karena kepanasan, 
banyak debu, nyamuk, dan semut,” 
terang Khanifah N seorang pemandu 
salah satu gugus PKKMB 2017. Ia 
menambahkan, “Terdapat mahasiswa 
baru yang mengalami alergi, hal itu 
membuat kami harus extra hati-hati 
menjaganya.”

 Siti Fatimah, Seksi P3K PKKMB 
2017 menuturkan bahwa, keluhan sakit 
dari mahasiswa baru sudah di derita 
sebelum mengikuti TM. “Kemarin, 
terlihat ada beberapa mahasiswa yang 
hampir pingsan karena kepanasan,” 

ungkapnya. 
Salah satu Mahasiswa baru 

Jurusan Pendidikan Seni Musik, 
Alvian, menuturkan tentang 
kenyamanan lokasi display UKMF 
memiliki kelebihan dan kekurangan. 
“Jika dilihat kenyamanan lokasinya, 
kurang nyaman. Tetapi jika terlalu 
nyaman ditakutkan para mahasiswa 
baru, menjadi manja,” terangnya. 
Menurut penjelasannya, lokasi 
terbuka Display UKMF dianggap 
tidak mengganggu konsentrasinya. 
Jika di dalam ruangan, akses udaranya 
terbatas. Sedangkan di lokasi terbuka 
akses udaranya lancar.

Astri Nurdiani, salah seorang 
Seksi Perlengkapan PKKMB 
menyatakan, “Dalam mempersiapkan 
segi peralatannya, kami tidak 
mengalami kesulitan. Tetapi, dalam 
segi penerangan, kami mengalami 
kesulitan saat geladi resik pada malam 
hari.” 

“Menurut saya, pemilihan lokasi 
di area parkir mobil FBS itu kurang 
cocok karena banyak sisi negatifnya 
daripada sisi positifnya,” tutur 
Khanifah N (Pemandu PKKMB 2017). 
“Selain itu, lahan yang digunakan 
terbatas, sehingga menyulitkan panitia 
dalam mengatur posisi tempat duduk 
mahasiswa.” tambahnya.

Mahasiswa baru ikut menikmati 
dan menyaksikan penampilan UKMF 
yang ditampilkan. Khanifah N 
menyatakan, tidak semua mahasiswa 
baru menikmati penampilan dari 
UKMF. Hal ini dikarenakan adanya 
beberapa pohon yang menghalangi 
panggung. 

Tifaninda menuturkan “Dalam 
pelaksanaan Display UKMF tadi 
berjalan lancar,  karena konsep yang 
diinginkan  oleh panitia pun kami 
tidak tahu, jadinya acaranya selesai 
dan kami menganggap acara tersebut 
berjalan lancar,” tutupnya. (Yesi Ama)
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Indikator

Berita Pendamping

Technical metting ( TM) PKKMB 
FBS 2017 dilaksanakan di lokasi 
terbuka yakni di area parkir 

mobil FBS. Hal tersebut terjadi karena 
tempat yang biasa digunakan untuk 
menyelenggarakan berbagai event 
besar FBS, yakni Gedung Pertunjukan 
sedang dalam proses pembangunan.

Untuk mengetahui tanggapan 
mahasiswa baru FBS mengenai 
pemilihan lokasi PKKMB tahun ini, 
Tim Litbang Buletin Aksara menyebar 
poling kepada 100 mahasiswa baru FBS 
dari seluruh gugus PKKMB. Melalui 
poling tersebut kami memperoleh 

data sebanyak 79% mahasiswa merasa 
nyaman PKKMB dilaksanakan di lokasi 
terbuka, sedangkan 21% mahasiswa 
merasa kurang nyaman. Sementara 
tanggapan mahasiswa mengenai 
pengaruh lokasi terhadap fokus 
penerimaan materi yang disampaikan, 
kami memperoleh data sebanyak 52% 

mahasiswa yang merasa ketika berada di 
lokasi terbuka tetap mampu menerima 
materi dengan baik, sedangkan 48% 
mahasiswa merasa tidak mampu.

Poling ini hanya sebagai gambaran 
sekaligus sample tanggapan mahasiswa 
baru FBS dan tidak memberikan 
penilaian secara mutlak. (Litbang)

Pengaruh Lokasi 
Terbuka

Nyaman Mampu Menerima Materi

Minggu (13/08), rangkaian 
acara Technical Meeting 
( T M ) P e n g e n a l a n 

Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa 
Baru Fakultas Bahasa dan Seni 
(PKKMB FBS), memasuki hari ke 
tiga. Salah satu agenda di hari ke 
tiga adalah Display Unit Kegiatan 
Mahasiswa Fakultas (UKMF). Agenda 
ini bertujuan untuk memperkenalkan 
UKMF yang ada di FBS. Dalam acara 
tersebut mahasiswa baru disuguhi 
penampilan dari berbagai UKMF, 
antara lain: BEM FBS, DPM FBS, 
UKMF Al-Huda, UKMF Sangkala, 
UKMF Limlarts, dan UKMF 
Kreativa.

Pada tahun-tahun sebelumnya 
terdapat kapita selekta yang bertujuan 
untuk mengelompokkan mahasiswa 
baru berdasarkan minat dan bakatnya. 
Acara ini sekaligus sebagai sarana 
perkenalan tiap-tiap UKMF dengan 
lebih intens. Akan tetapi, berbeda 
dengan tahun ini yang meniadakan 
kapita selekta, menjadikan acara 
display sebagai satu-satunya cara 
perkenalan sebelum open recruitmen 
masing-masing UKMF.

Tidak dapat dipungkiri, ketiadaan 
ruangan yang mampu menampung 
seluruh mahasiswa baru di kawasan 
FBS mengakibatkan acara Display 
UKMF diadakan di luar ruangan. 
Lebih tepatnya di area parkir mobil. 

Beberapa penampil berpendapat 
bahwa pentas lebih mudah dilakukan 
di lokasi indoor.

Anfazha, salah seorang penampil 
dari UKMF Sangkala mengatakan, 
“Power-nya pementasan itu berkurang 
saat di outdoor karena nggak ada 
bantuan dari lighting.” Namun 
terlepas dari kendala mengenai 
lokasi pementasan, Anfazha juga 
menuturkan bahwa ia dan rekan-
rekannya menjadi lebih kreatif untuk 
menarik perhatian mahasiswa baru. 
Mereka menyiasati kekurangan lokasi 
pementasan dengan memperkuat tata 
panggung dan musik. Dengan begitu 
kekurangan yang ada tidak terlihat 
mencolok.

Keterbatasan alat dan tempat 
yang disediakan oleh panitia tidak 
menghalangi para penampil tetap 
melakukan pementasan. Walaupun 
sebelum acara berlangsung sempat 
terjadi kurang koordinasi secara 
langsung antara panitia dan penampil, 
tetapi Puput Handayani selaku 
Penanggung Jawab Display UKMF 
mengatakan bahwa koordinator 
penampil dari masing-masing UKMF 
cukup mudah dihubungi melalui 
aplikasi berbalas pesan. Banyak 
dari penampil yang juga menjadi 
panitia PKKMB, jadi harus membagi 
waktu untuk UKMF-nya masing-
masing dan PKKMB. Display UKMF 

adalah kepentingan semua warga 
FBS jadi seluruhnya dituntut untuk 
profesional dengan kendala yang 
ada. “Alhamdulillah teman-teman 
bisa memahami, kita kan satu FBS. 
Jadi kalau satu susah semua juga ikut 
susah, satu senang semua senang.” 
ujar Puput.

Sebagian UKMF menampilkan 
drama teatrikal untuk memberikan 
gambaran tentang UKMF mereka. 
Beberapa mahasiswa baru mengaku 
terkesan dengan pementasan pada 
acara Display. Salah satunya Ani 
Maratussolihah, mahasiswa baru 
Jurusan PBSI. “Asyik, terus cara UKMF 
menyuguhkan itu sangat menarik. 
Jadi nggak langsung menerangkan 
ini dari UKMF mana, tapi melalui 
drama-drama, jadi mengesankan.” 
ungkapnya. Ia juga menuturkan 
bahwa berkat adanya Display tersebut 
membuatnya tertarik untuk mengikuti 
salah satu UKMF. 

Panitia, melalui Puput, berterima 
kasih kepada seluruh UKMF FBS yang 
telah berpartisipasi. Ia berharap acara 
Display dapat menjadi sarana menarik 
minat mahasiswa baru untuk ikut 
di salah satu UKMF. “Terima kasih 
teman-teman UKMF, makasih banget 
udah berpartisipasi.” pungkasnya. 
(Ayu Ratih)

Euforia Display UKM FBS 2017
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Kredo Opini

Technical Meeting PKKMB di Area Parkir 
Mobil FBS UNY

Oleh: Agatha Atika Sari

Tempat adalah salah satu faktor 
terpenting dalam kesuksesan 
suatu acara. PKKMB UNY 

Fakultas Bahasa dan Seni 2017 
kali ini dilaksanakan di area parkir 
mobil FBS.  Hal ini dikarenakan 
tidak adanya gedung yang memadai 
untuk sejumlah mahasiswa baru FBS. 
Panitia PKKMB FBS memiliki opsi 
antara LMT dan area parkir mobil 
FBS, melalui banyak pertimbangan.  
Area parkir FBS menjadi pilihan yang 
dianggap paling baik, karena sirkulasi 
udara yang terbuka dan tidak panas. 

Tidak ada bedanya, serangkaian 
acara TM PKKMB FBS tetap 
berjalan lancar seperti rencana, yang 
membedakan hanya ruangan tertutup 
dan terbuka. Meski tahun ini berada 
di ruangan terbuka, tidak mengurangi 
rasa nyaman mahasiswa baru dalam 
mengikuti TM PKKMB FBS 2017. 
Meskipun mahasiswa baru tidak 
merasa keberatan, namun kesehatan 
tetap harus diperhatikan, terlebih lagi 
debu yang ada di sekitar area parkir 
mobil fbs. 

Acara Display UKMF dianggap 
berjalan lancar meski hanya 
menggunakan panggung seadanya. 
Hal ini menunjukan kreativitas 
mahasiswa tidak terbatas oleh tempat. 
Meski begitu, mahasiswa akan lebih 
nyaman dalam menampilkan aksi 
dalam fasilitas yang memadai. 

Diharapkan di tahun mendatang 
gedung pertunjukan FBS sudah 
siap untuk acara PKKMB,  agar 
meminimalisir mahasiswa sakit, 
dan meningkatkan kenyamanan 
mahasiswa. (Redaksi)

Ruang Terbuka 
 PKKMB FBS 2017

PKKMB adalah ajang bagi 
mahasiswa baru untuk 
lebih mengenali lingkungan 

dan kehidupan perguruan tinggi. 
PKKMB dilakukan selama empat 
hari, yaitu mulai dari tanggal 21 
sampai 24 Agustus 2017. Sebelum 
PKKMB dilaksanakan, mahasiswa 
baru, terlebih dahulu diwajibkan 
mengikuti technical meeting pada 
tanggal 11 sampai 13 Agustus 2017, 
yakni seminggu sebelum PKKMB 
dilaksanakan. Pada technical meeting 
ini, mahasiswa baru, dikumpulkan 
dan diberi arahan yang bertempat 
di depan Pusat Layanan Akademik 
FBS UNY. Area ini,  merupakan area 
parkir mobil.

  Walaupun begitu, TM PKKMB 
yang menggunakan area terbuka 
pasti mengalami pro dan kontra. 
Mahasiswa baru,  adalah pihak yang  
merasakan dampak langsung dari 
hal ini. Selain terik matahari saat 
siang hari yang membuat mahasiswa 
merasa panas  debu yang berterbangan 
juga mengganggu para maba  dalam 
mengikuti rangkaian TM. 

Sesungguhnya ada baiknya jika 
mahasiswa diberi akses yang bebas 
dalam TM kali ini, dalam konteks 
area TM. Mahasiswa bisa mengenali 
lingkungan kampus ungu secara 
lebih luas. Dalam arti tidak melulu 
ditempatkan di dalam ruangan yang 
memiliki akses terbatas. Di luar 
ruangan pun mahasiswa bisa melihat 
bagaimana keadaan lingkungan sekitar 
mereka. Akan tetapi  selain ini masih 
ada dampak negatif yang timbul.

Keadaan ruangan yang terbuka, 
sedikit banyak memiliki dampak 
negatif bagi mahasiswa baru. Terik 
matahari, debu, juga tidak kondusifnya 
lingkungan sekitar adalah  beberapa 
permasalahan yang terjadi. Namun 
pihak panitia berusaha meminimalisir  
masalah ini. Misalnya, jika panas 
matahari mulai mengganggu mereka 
akan berpindah di tempat yang  
lebih teduh. Selain itu, angin yang 
berhembus lumayan kencang juga 

mampu menghilangkan udara yang 
panas. Secara keseluruhan, selama 
TM ini para mahasiswa baru  tidaklah 
merasa keberatan melakukan TM di 
luar ruangan walaupun ada beberapa 
yang merasa tidak nyaman. Hal 
ini,  dikarenakan  terdapat beberapa 
mahasiswa baru,  yang mengalami 
gangguan kesehatan, misalnya alergi 
debu ataupun sensitif terhadap sinar 
matahari.

Jika di dalam ruangan juga 
tidak selalu membuat nyaman, 
misalnya  ruangan yang terlalu sempit 
dan sirkulasi udara yang sedikit. 
Begitu halnya di luar ruangan yang 
menimbulkan ketidaknyamanan  
misalnya  panas, debu ataupun hal lain 
yang mengganggu. Oleh karena itu  
perlu adanya  fasilitas yang mendukung 
untuk mahasiswa dan pihak lain yang 
terlibat. Bukan untuk PKKMB saja 
namun juga untuk kegiatan lain yang 
akan dilangsungkan di lingkungan 
FBS UNY.  

Secara keseluruhan  baik di dalam 
ruangan ataupun di luar ruangan 
adalah prespektif  dari masing-masing 
individu. Ada pihak yang lebih suka 
jika berada di ruangan yang terbuka 
namun tidak jarang terdapat pihak 
yang lebih nyaman berada di ruangan 
yang tertutup. Namun  alangkah 
lebih baik bila adanya tempat yang 
menampung  para  mahasiswa 
baru baik dalam rangkaian TM 
maupun PKKMB. Sehingga seluruh 
komponen yang terlibat dapat merasa 
nyaman dan PKKMB sebagai sarana 
menyambut mahasiswa baru dapat 
berjalan dengan baik.
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Senbazuru, origami seribu bangau 
selalu membawa sebuah rasa 
percaya, bahwa mimpi akan 

terkabulkan. Perjalanan hidup yang 
panjang, akan menggiringku pada 
sebuah tempat ternyaman bernama 
rumah dan keluarga. Tempat awal 
mimpi-mimpiku tertanam untuk 
tumbuh. Ada bagian-bagian termanis 
dari jutaan manusia yang membuat 
senbazuru.

Sadako Sasaki, gadis yang 
melawan penyakitnya dengan melipat 
enam ratus empat puluh empat tsuru 
(bangau) sebelum akhirnya meninggal. 
Bilik dada dan nafasku tersengal 
hingga aku tahu bahwa seribu bangau 
Sasaki tuntas melalui tangan-tangan 
kerabatnya.

Aku kira, mimpi hanya soal aku 
dan harapan, tapi ternyata mimpi juga 
soal yang ada di sekitar. Siap menjadi 
tonggak agar manisnya buah dari 
mimpi bisa dinikmati. Memetik buah 
di atas pohon tidak hanya di pandang 
caranya. Kita perlu mencari galah atau 
memanjatnya. Pun  dengan menggapai 
impian. Kita harus mengenali dan 
memahami medan berlikunya.

Manusia memiliki latar dan 
caranya sendiri untuk menuntaskan 
keinginannya. Melakukan berbagai 
cara untuk menggapainya, atau hanya 
melakukan sedapatnya saja. Tak peduli 
apakah yang diraih sesuai kehendak 
atau tidak. Menuntaskan keinginan, 
seperti berjalan di bawah guyuran 
hujan. Entah akan tetap melangkah 
agar sampai tujuan dengan tubuh basah 
ataukah berhenti di persimpangan 
dengan tubuh kering, tak peduli kapan 
tujuannya lekas tercapai.

Seribu burung selalu bersahabat 
dengan langit. Sebagai altar dan sebagai 
penari dengan simfoni alam yang selalu 
diagungkan manusia.

Lipatan Kertas 
untuk Mimpi

Aku tersengal sekali lagi. Ketika 
aku tersadar bahwa manusia tak ada 
apa-apanya dengan cara burung-
burung menari memuji keindahan 
alam semesta. Kita selalu mendongak, 
tersungkur pada gundukan tanah 
sambil terdiam.  Sembari menjalankan 
peran di bawah altar, burung-burung itu 
memijaki tangga yang bisa licin karena 
air, juga bisa lapuk karena waktu.

Pikiran akan terbuai ketika kita 
memijaki satu demi satu anak tangga 
yang disebut jalan kehidupan. Terjatuh 
itu bukanlah hal yang mengagetkan 
apalagi melakukan. Kita sama-sama 
pernah ada di masa kecil, belajar 
berjalan dan terjatuh secara bersamaan. 
Belajar sakit, mengenal luka, dan 
menangis. Tapi sekali lagi bukankah itu 
membuat manusia sadar, bahwa sakit 
tak selamanya sakit. Dari jatuh, kuat 
diajarkan dan dari luka belajar terbiasa 
guna diamalkan.

Kita saling tahu, bahwa terguyur 
air hujan hanyalah membuat tubuh 
menjadi dingin. Air hujan tak akan 
membuat tubuh langsung sakit. 
Semakin banyak tubuh merasakan 
dinginnya air hujan, semakin kebal 
pula kita menerima basah, dingin, 
dan perihnya mata terkena air. Sering 
merasakan pedih memang akan 
semakin terbiasa menghadapinya. 
Bukannya menjadikan lemah, namun 
akan semakin kuat.

Genggaman langit selalu erat 
kepada awan, seolah tak pernah 
mengizinkannya pergi dari angkasa 
tanpa dibiarkannya lari dari cakrawala. 
Awan menangis mengeluarkan air 

mata yang sering disapa hujan. Namun, 
hujan bukan lah gambaran sedih. Hujan 
adalah cara awan menyampaikan tegur 
di bumi yang selalu menjadi medan 
tersulit untuk manusia tanjaki. Awan tak 
pernah berkeluh kecewa kepada bumi. 
Melalui medan yang terjal terbentuklah 
manusia yang kuat, dan dari hadirnya 
pelangi awan mengucapkan rasa terima 
kasihnya untuk bumi.

Bumi memanglah medan yang 
terjal. Namun, medan itu hanya 
sekadar cara menguji kita soal arti dari 
ketangguhan. Menghadapi berbagai 
macam jalan dan cara diri-Nya yang 
siap menguji angan kita, harapan 
kita, dan mimpi kita. Gundukan batu 
bisa saja menjadi sandungan, pohon 
tumbang bisa saja menghadang, 
bahkan angin pun siap saling meniup 
untuk membuat manusia akhirnya 
jatuh tersungkur dan menyerah. Pada 
titik terbawahlah lagu-lagu keluhan 
dilontarkan dari mulut manusia.

Layaknya kupu-kupu, manusia 
takkan indah tanpa ditempa. Dia harus 
bermetamorfosis dari ulat menuju 
kepompong hingga mampu terbang 
dengan sayap indah layaknya kupu-
kupu. Mengenali dunia baru yang 
awalnya merangkak, lalu berubah 
mengepakkan sayap dan siap mencoba 
terbang. Kupu-kupu tak berhenti 
sampai di sana, ia masih tetap harus 
hidup sembari memekarkan bunga 
tiada henti.

Mengenali dunia baru, layaknya 
ulat yang merangkak pelan-pelan. 
Memijaki dunia sambil memahami 
lingkungan di sekitarnya adalah 
langkah awal memerankan peran 
kita. Metamorfosis kepompong 
menjadi tahap terlama dalam 
lingkup yang terbatas. Peran kita tak 
ubahnya kepompong berada dalam 
suatu lingkungan. Siap ditempa dan 
mendapat segala ilmu melalui proses 
panjang dan melelahkan. Kemudian, 
dia akan mengelupas, mengubah kita 
menjadi kupu-kupu yang indah dan 
siap terbang menjelajah dunia.

Oleh: Wahyu Ami
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