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Selasa (20/08) Display ormawa di Gedung Pertunjukkan
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Maba Tidur

PKKMB hari pertama dilak-
sanakan pada Selasa (20/08) di 
GOR UNY. Puncak acara yaitu 

penampilan parade ormawa dan ukmf 
dari fakultas masing-masing. 

Lalu FBS melanjutkan acara PK-
KMB di Gedung Pertunjukkan. Ala-
sannya karena pihak panitia meman-
faatkan fasilitas yang ada. Jika PKKMB 
dilakukan di outdoor, mahasiswa baru  
(maba) merasa tidak nyaman karena 
kepanasan.

PKKMB FBS yang dilakukan di 
Gedung Pertunjukkan dimeriahkan 
oleh penampilan display dari ormawa 
FBS. Maba menikmati acara display 
tersebut. Namun, Falendina Febriyani 
maba dari Prodi Pendidikan Bahasa 
Daerah mengaku terdapat maba yang 
tidur berjumlah 3-5 orang.

Gedung Pertunjukkan berkapa-
sitas 600 orang. Sehingga jumlah ma-
hasiswa FBS banyak tidak muat untuk 
masuk ke Gedung Pertunjukkan. Oleh 
karena itu, panitia harus menambah 
kursi agar mereka dan mahasiswa baru 
bisa masuk.

FBS mengambil logo PKKMB ya-
itu Angsa. Angsa adalah wahana (ken- 
daraan suci) Dewa Brahma dan Dewi 
Saraswati. Dengan perlambangan dari 
angsa, diharapkan maba dapat selalu 
kritis memisahkan hal baik dan buruk.  
Dan selalu menjalankan kebajikan da-
lam menjalani kehidupan perkuliahan-
nya. (Redaksi)

di Gedung Pertunjukkan

PKKMB FBS UNY 2019 mengh-
adirkan logo dan maskot baru, 
yaitu angsa dan Dewi Saraswati. 

Pada tanggal 20 Juli 2019, Panitia PK-
KMB FBS telah mengenalkan filosofi 
logo PKKMB lewat akun instagram re-
smi PKKMB FBS UNY 2019. Menurut 
akun instagram resmi, angsa adalah 
kendaraan suci Dewa Brahma dan 
Dewi Saraswati sebagai simbol yang 
dapat menyaring antara keburukan 
yang menyesatkan dalam mempelajari 
ilmu pengetahuan. Diharapkan maha-
siswa baru dapat selalu kritis memisah-
kan hal baik dan hal buruk dan selalu 
menjalankan kebajikan dalam menjal-
ani kehidupan perkuliahannya. 

Menurut Fajar dari Sie PDD, Dewi 
Saraswati diambil dari cerita Hindu. 
Dewi Saraswati adalah Dewi Ilmu 
Pengetahuan dan angsa adalah hewan 
kesukaan Dewi Saraswati. “Orang tu 
(beranggapan) ‘ah angsa, hewan desa.’ 
Sebenarnya angsa itu hewan tunggan-
gannya Dewi Saraswati lho,” tambahn-
ya. 

Makna dari warna ungu dan emas 

juga dijelaskan lewat akun instagram 
resmi PKKMB FBS. Ungu melambang-
kan keharmonisan dan keseimbangan. 
Selain itu, juga sebagai warna identitas 
dari Fakultas Bahasa dan Seni. Sedang-
kan, warna emas menggambarkan kes-
uksesan yang diharapkan dapat diraih 
mahasiswa baru di perkuliahan baik 
dalam berkarya maupun akademik.

Beberapa mahasiswa kurang men-
getahui makna di balik maskot PKKMB 
yaitu Dewi Saraswati. Seperti Fahrur 
Rozi, mahasiswa Pendidikan Seni Rupa 
dari Gugus 9. Ada pula yang mengi-
ra-ngira maknanya, “Itu bukan sih yang 
tentang bumi itu bulat,” kata Falendina 
Wenda dari Pendidikan Bahasa Daer-
ah, Gugus 10. Tak terkecuali panitia, 
ada pula yang kurang mengenal Dewi 
Saraswati. “Kalo itu ini aku jujur ya aku 
ga tahu. Setahuku Dewi Saraswati itu 
cerita Hindu kalau ga salah,” ungkap 
Fira Wasisca dari Sie Acara.

Ada mahasiswa baru yang men-
getahui alasan angsa digunakan se-
bagai logo PKKMB FBS. Seperti Suk-
ma Ajeng, mahasiswi Pendidikan Seni 

PKKMB FBS 2019 Hadirkan Logo dan Maskot Baru
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Berita Utama

Berita Pendamping

Selasa (20/08) Display ormawa .

Pada hari pertama PKKMB FBS 
UNY pada tahun 2019 akan di 
laksanakan di GOR UNY sam-

pai pukul 11.50 WIB. Kemudian men-
jelang memasuki waktu shalat maba 
kembali ke FBS untuk Ishoma, setelah 
Ishoma di lanjutkan lagi kegiatan di 
FBS tepatnya di Gedung Pertunjukan 
(Performance Stage). Dalam acara 
tersebut akan menampilkan display 
ormawa oleh Hima- hima yang ada di 
FBS. Selama acara berlangsung banyak 
maba yang merasa sangat antusias dan 
menikmati penampilan yang disuguh-
kan dalam acara tersebut, meskipun 
mereka kelelahan karena telah meng-
habiskan tenaga di GOR UNY. Mereka 
juga merasa nyaman ketika berada di 
Gedung Pertunjukkan.” Kalo menurut 
saya ya bagus yok arena tempatnya 
adem gak panas-panasan, gelap duduk 
santai” ujar Muhammad Faiq prodi 
Pendidikan Seni Kriya angkatan 2019.
Kemudian beberapa maba banyak yang 
beruntung mendapatkan tempat duduk 
yang enak membuat mereka lebih san-
tai dalam menikmati acara tersebut. 

Namun, pada acara PKKMB FBS 
yang di laksanakan di Gedung Pertun-
jukkan ada beberapa kendala dari segi 
kenyamanan, partisapi maba dalam 
mengikuti acara dan tersedianya kursi 
yang ada di Gedung Pertunjukkan. Dari 
segi kenyamanan ada yang megatakan 
bahwa “keren sih kak, tapi pas kita mau 
seneng-seneng. Pas kita mau joget-jo-
get terus spk bilang “duduk”. Emang 
tadi gak kondusif sih, gak tertib. Cuma 
kayak kita mau joget di tempat duduk 
aja gak boleh” ujar Sukma Ajeng Fitria 
prodi Pendidikan Seni Tari. Kemudian 
dari partisipasi maba sendiri ada yang 
kurang antusias dalam mengikuti aca-
ra tersebut, karena maba sudah lelah 
setelah mengikuti acara dari GOR. 

Ada yang mengatakan bahwa 
“Acaranya sih seru tapi karena acara-
nya habis ishoma habis makan dan 
tempatnya juga enak dan mendukung 
jadi banyak yang tidur gitu dan ada 
yang kurang antusias gitu sih seper-
tinya. tapi kalo dari acaranya sendiri 
sih enak banget” ujar Falendina Wen-
da Febriyani prodi Pendidikan Bahasa 
Daerah angkatan 2019. Falendina juga 
mengaku bahwa kurangnya antusias 
para maba dikarenakan banyak maba 
tidur saat acara berlangsung, satu ban-
jar bisa sampai 3-5 maba yang tertidur. 
Kemudian tersedianya tempat duduk 
di Gedung Pertunjukan  masih ku-
rang karena seperti yang kita ketahui 
jumlah maba FBS sekitar 1.100 maba, 
sedangkan di Perfomance Stage han-
ya menyediakan kursi 600an. “Peng-

kondisiannya ribet karena butuh waktu 
buat mikir, karena itu stage Cuma 600-
an dan itu kita nambah kursi dan kita 
pake setengah buat maba duduk gitu 
biar mabanya semua masuk” ujar  Vira 
Wasistha selaku Sie Acara PKKMB FBS 
UNY. Bahkan ada beberapa maba yang 
duduk di panggung, yang mengakibat-
kan maba yang lain kurang menikmati 
acara karena terganggu oleh maba yang 
duduk di pangung.” Ya, sebenarnya se-
dikit mengganggu aja sih, tapi kekuran-
gan kursi sih, jadi gak papa. Menggang-
gu pemandangan saya aja” ujar Fahrur 
Rozi prodi Pendidikan Seni Rupa 2019. 

Maba yang duduk di panggung 
merasa maba yang duduk di kursi itu 
enak daripada berada di posisi maba 
yang duduk di panggung, mereka juga 
merasa terganggu.” Ya, mau-mau aja 
sih sebenarnya tapi kurang bisa meli-
hat penampilan secara utuh karena kan 
kalo dari tengah bisa kelihatan semuaya 
gitu kalo depan  panggung gak terlalu 
jelas gambarannya seperti apa” ujar 
Falendina Wenda Febriyani prodi Pen-
didikan Bahasa Daerah 2019.

Terkait dengan hal tersebut meski-
pun ada beberapa kendala yang terjadi, 
namun acara PKKMB FBS tahun ini 
sudah bagus dan memuaskan untuk 
memperkenalkan kampus FBS kepada 
maba mengenai HIMA – HIMA yang 
ada di FBS.  (Amanda)

Perdana, PKKMB Di Performance Stage

Tari dari Gugus 11. “Itu, kendaraannya 
Dewi Saraswati,” katanya. “Tau dari pe-
mandu,” tambahnya. Ada pula maha-
siswa yang membuat penafsiran sendiri 
tentang makna logo PKKMB FBS. “Ya 
(logonya) angsa ga normal karena se-
tiap yang ga normal kan berseni,” ujar 
Muhammad Faiq, mahasiswa Pendi-
dikan Seni Kriya dari Gugus 14, yang 
sempat mengira bahwa logo PKKMB 
FBS adalah bebek.

Maskot PKKMB FBS, yaitu Dewi 
Saraswati menuai pujian setelah tampil 
di GOR UNY. Mahasiswa baru FBS 
merasa bangga. Seperti Aisyahbana 
Syalalatin mahasiswi Pendidikan Seni 

Musik dari Gugus 8 yang biasa disa-
pa Lala. “Bagus banget, beda sendiri. 
Soalnya kan yang lain kan pada pakai 
kostum. Bangga banget lah,” ungkap-
nya. Hal serupa juga dikatakan Mu-
hammad Faiq. “Bagus kok daripada 
maskot lainnya. Paling jelek itu FT, 
masa elang kayak singa. Ga bagus,” un-
gkapnya. Falendina Wenda pun sepakat 
bahwa maskot FBS adalah maskot yang 
paling bagus.

Pada saat PKKMB Universitas di 
GOR juga terdapat ogoh-ogoh berupa 
naga berwarna hijau. Ada mahasiswa 
yang bingung dengan makna dan tu-
juan adanya naga tersebut. “Tadi juga 

bingung sih. Kan maskotnya ini ang-
sa, kok beda malah naga,” kata Azam 
Aqimmulhak, mahasiswa Seni Rupa 
dari Gugus 20. Seperti Azam, Lala ma-
hasiswi Seni Musik juga bingung. “Tak 
kira dibikin angsa, ternyata bukan,” 
ungkapnya. “Buat nakut-nakutin,” kata 
Muhammad Faiq. Namun begitu, ma-
hasiswa baru mengapresiasi dan bang-
ga dengan adanya naga hijau di tribun 
mereka. “Bagus banget lah, beda sendi-
ri dari fakultas lain,” kata Lala. Menurut 
Muhammad Faiq, naga tersebut cukup 
mewakili identitas FBS dari seninya. 
(Angel)
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Opini

Pentingnya Sebuah Makna

Foto: merdeka.com

Maskot dan logo Pengenalan 
Kehidupan Kampus Maha-
siswa Baru (PKKMB) Fakul-

tas Bahasa dan Seni (FBS) Universitas 
Negeri Yogyakarta (UNY) tahun 2019 
berbeda dengan tahun sebelumnya. 
Burung jatayu adalah maskot sekaligus 
menjadi logo PKKMB FBS UNY tahun 
lalu. Sedangkan untuk tahun 2019 ini 
Dewi Saraswati menjadi maskot dan 
angsa menjadi logo PKKMB FBS UNY. 
Namun, keduanya tetap memiliki ket-
erkaitan yaitu angsa merupakan hewan 
kesukaan atau hewan tunggangan Dewi 
Saraswati.

Selain warna, maskot juga mer-
upakan salah satu identitas fakultas 
saat PKKMB. Maskot PKKMB FBS 
UNY yang setiap tahunnya bergan-
ti membuat panitia harus berpikir 
keras dan kreatif dalam menentukan 
maskot tersebut dan dengan persetu-
juan dosen. Maskot PKKMB FIK tahun 
ini juga berbeda dengan tahun lalu. Hal 
itu dikarenakan FBS belum memiliki 
maskot PKKMB tetap. Seperti fakultas 
lain di UNY seperti FE dan FT yang 
bermaskotkan burung rajawali.

Dalam menentukan maskot PK-
KMB tentunya haruslah sesuai dengan 
karakter fakultas tersebut. Maskot yang 
menggambarkan visi dan misi atau tag 
line milik fakultas. Dalam hal ini yang 
menggambarkan FBS sebagai fakultas 

yang identik dengan seni dan bahasa. 
Tentunya juga panitia harus memi-
liki referensi dan pengetahuan yang 
luas untuk memilih maskot. Referensi 
dan pengetahuan bisa didapatkan dari 
dari sumber literatur yang ada. Karena 
sangat penting bahwa maskot fakul-
tas memiliki makna. Seperti Indone-
sia dengan lambang negara Pancasila, 
lambang Kota Yogyakarta yang setiap 
detailnya memiliki makna mulai dari 
ukuran dan warna, fakultas-fakultas di 
UNY, UNY, UKM, UKMF, dan bahkan 
ormawa yang memiliki lambang atau 
logo dengan maknanya masing-mas-
ing. Panitia juga diharapkan mengerti 
dan memahami makna dan filosofi dari 
maskot dan atau logo PKKMB fakultas.

Dewi Saraswati sendiri merupa-
kan Dewi Ilmu Pengetahuan dalam 
perspektif Hindu. Oleh panitia PKKMB 
FBS UNY angsa yang merupakan wah-
ana Dewi Saraswati dimaknai sebagai 
kendaraan mahasiswa untuk mencapai 
atau mendapatkan ilmu pengetahuan.

Dua tahun ini logo PKKMB FBS 
UNY merupakan hewan. Memang 
banyak sumber literatur yang memili-
ki kisah mengenai hewan-hewan salah 
satunya seperti dalam kisah Ramayana 
yang terdapat Anoman si kera putih. 
Selain hewan, tumbuhan atau bun-
ga pun juga memiliki makna. Seperti 
bunga-bunga nasional milik Indonesia 

yang menjadi ikon Indonesia. Bun-
ga melati yang disebut dengan puspa 
bangsa, bunga anggrek disebut dengan 
puspa pesona, dan bunga padma rak-
sasa (raflesia arnoldi) sebagai puspa 
langka. Bunga-bunga tersebut meng-
gambarkan kepribadian bangsa Indo-
nesia. Pada tumbuhan seperti lambang 
gerakan Pramuka yang berupa tunas 
kelapa. Mengingat Indonesia yang kaya 
akan floranya, panitia dapat mencari 
literatur tentang bagaimana makna 
terbentuk dari sebuah tanaman atau 
bunga dan tak lupa yang sesuai dengan 
karakteristik FBS.

Jika memiliki maskot PKKMB 
yang tetap tanpa berganti setiap tahun-
nya dengan begitu dapat menjadi iden-
titas yang melekat dan diingat oleh ma-
hasiswa fakultas lain di UNY. Maskot 
yang kemudian merepresentasikan ma-
hasiswa-mahasiswa atau semua jurusan 
di FBS saat parade ormawa PKKMB 
tingkat universitas di GOR UNY.

Seperti manusia yang memiliki 
nama dengan maknanya masing-mas-
ing di mana terdapat harapan yang 
melekat pada nama tersebut, begitu 
pula dengan maskot maupun logo PK-
KMB. Mahasiswa baru juga diharapkan 
memahami dan meresapi makna diba-
lik maskot dan logo PKKMB fakultasn-
ya. Sehingga pesan yang terdapat dalam 
makna tersebut dapat terealisasikan di 
kehidupan nyata. Lalu pada akhirnya 
diharapkan akan membawa manfaat 
untuk masyarakat sekitarnya. (Astria)

Ilustrasi: Nadya Tifani



4 Aksara Edisi PKKMB 2019Aksara Edisi PKKMB 2019

Soliloqui
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Pernahkah ketika kalian sedang 
asyik berjalan-jalan di luar lalu ti-
ba-tiba hujan turun? Mungkin segala 
aktivitas atau rencana mendadak ter-
henti atau berubah membuat rencana 
lainnya. Sebagian dari kalian ada yang 
merasa kesal karena kedatangan hujan 
yang tiba-tiba. Tapi tentu saja ada seba-
gian lainnya yang merasa bahagia. Hu-
jan, bagaimanapun cara kedatangan-
nya, selalu menciptakan berbagai efek 
tersendiri bagi para penghuni bumi. 
Meski musim dan cuaca telah memiliki 
jatah waktunya masing-masing hal itu 
tidak melepas bahwa ramalan manusia 
bisa salah kapan saja. 

 Jadi, berkaitan dengan segala 
hal mendadak yang kalian alami selain 
hujan, terbesitkah kalian bagaimana 
rasanya dengan perubahan dadakan 
maupun kebijakan dari para peting-
gi yang dengan mudahnya mengganti 
segala yang menurut mereka kurang 
“pas”. Entah dari segi aturan, sistem 
baru yang diterapkan, yang segalanya 
harus melalui proses uji coba terlebih 
dahulu. Bagaimanapun itu tentu saja 
rakyat yang harus mencicipinya ter-
lebih dahulu. Efek apa yang akan ditim-
bulkan dari hal yang baru saja dicetus-
kan itu. Dalam setiap proses perubahan 
maupun pergantian suatu hal ada pros-
es yang harus dilakukan terlebih da-
hulu. Proses menerima, apa maksud 
dan tujuan dari berubahnya suatu hal, 
proses beradaptasi, karena mengubah 
kebiasaan yang telah lama kita lakukan 
berganti dengan yang baru tidak cuk-
up waktu hanya sehari dua hari. Proses 
menjalani, dimana kita sudah mampu 
menerima dan dapat beradaptasi den-
gan mudah, setelah itu tinggal melak-
sanakan sesuai dengan apa yang ingin 
kita lakukan. Proses akhir, bagaimana 

akhir yang membekas dari hal tersebut 
bagi diri kita sendiri. 

 Berbicara tentang perubahan, 
contoh kecil dapat dilihat dari pergan-
tian tahun ajaran baru dimasa sekolah. 
Awalnya kita masih kecil namun lama 
kelamaan akan tumbuh seiring dengan 
berkembangnya kedewasaan. Dimasa 
sekolah dasar kita terbiasa dengan se-
gala yang masih santai khas dari anak-
anak yang suka bermain, suka berse-
nang-senang tanpa ada beban yang 
terlalu berat dipikul. Beranjak ke seko-
lah menengah, beban kita akan sedikit 
bertambah dengan adanya peraturan 
yang lebih mengikat dan anggapan 
bahwa kita tidak boleh melanggar tata 
tertib yang berlaku. Dimasa ini pula lah 
biasanya kita menerima banyak peru-
bahan aturan dan sistem pendidikan 
yang lebih diatur. 

 Sebagai contoh berubahnya 
kurikulum pendidikan yang terjadi be-

berapa tahun yang lalu. Kecenderun-
gan orang-orang masih merasa lebih 
nyaman dan terbiasa dengan kuriku-
lum yang sudah lama berlaku dikalan-
gan masyarakat, namun ketika berganti 
dengan sistem yang baru, kebanyakan 
dari mereka masih sulit untuk meneri-
manya terlebih dahulu. Bukan hanya 
itu, beberapa contoh perubahan sistem 
lainnya pun hingga kini masih menjadi 
polemik yang hangat di setiap kalan-
gan. Bergantinya pemimpin pun turut 
berperan serta, setiap satu pemimpin 
memiliki kebijakannya masing-masing 
yang berbeda, dan jika  berganti kepa-
da pemimpin yang lain, kebijakan pun 
akan ikut berganti.

 Kecenderungan lainnya mas-
yarakat terbiasa dengan segala sesuatu 
yang menurut mereka lebih mudah, 
lebih praktis, dan mempertahankan 
suatu hal yang bagi mereka “pas”. Mas-
yarakat masih belum bisa dengan cepat 
menerima perubahan yang kapan saja 
bisa terjadi. Mereka dituntut untuk me-
nerima meski memerlukan waktu yang 
lama. Meski terkadang mereka menun-
tut untuk dilayani tapi masih meng-
hakimi. Menunut pemimpin untuk 
menuruti kemauan, tapi mereka terk-
adang terhambat tanpa ada kemajuan. 

 Segala proses perubahan selalu 
beruntut panjang. Hal itu wajar terjadi, 
karena adanya goncangan menghilan-
gkan kebiasaan yang telah lama diyak-
ini dengan hal baru yang masih asing 
dilalui. Tidak semua hal dapat terjadi 
sesuai apa yang kita pinta, cukup me-
nerimalah terlebih dahulu. Ada setiap 
tujuan dan hikmah di balik apa yang 
terjadi. Perubahan bukan suatu hal 
yang salah jika kita melewatinya secara 
terarah. 

    Berubah Bukan Berarti Salah Langkah

Foto: republika.co.id


