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Maba Berdempetan,
KSR Kesulitan Evakuasi

Terbatasnya Jalur Evakuasi di Tribun Barat

Jalur evakuasi mahasiswa baru di 
tribun barat: Fakultas Ilmu Sosial 
(FIS); Fakultas Matematika dan 

Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA); dan 
Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) di 
dalam Gedung Olah Raga (GOR) ter-
hambat. Pasalnya, akses untuk jalur 
evakuasi FIS dan FMIPA di lantai 2 ha-
nya terdapat satu pintu.

Annisa, salah satu panitia dari 
FIS, mengatakan bahwa jalur tersebut 
terhambat oleh meja tambahan dan 
panitia yang berkumpul. “Jalur evakua-
si [lainnya] itu dijadikan tempat duduk 
panitia dan maba, jadi cuma ada satu 
sisi [jalur evakuasi di lantai satu],” kata 
Annisa. Ia juga mengatakan terdapat 
tiga jalur  evakuasi di lantai 3.

Jalur evakuasi FIK terhambat oleh 
kursi (tribun tambahan) yang ada di 
lantai 2. Tribun yang disediakan tidak 
cukup untuk menampung seluruh ma-
hasiswa baru FIK, sehingga mahasiswa 
fakultas lain harus mengalah untuk 
merapatkan tempat duduk. Hal terse-
but menyebabkan sebagian mahasiswa 

FIK mendapat kursi di tribun FMIPA.
Sesaknya jalur evakuasi menye-

babkan tim P3K kesulitan membuka 
jalur yang digunakan untuk menge-
vakuasi pasien menggunakan tandu. 
Alfia Qonita Zulfa, selaku anggota P3K, 
membenarkan hal tersebut.

“Untuk jalur evakuasi sendiri bisa 
dikasih (dibuka) jalannya buat maba. 
Mabanya nanti geser dulu untuk mem-
buka jalur evakuasi. Biasanya memang 
maba yang punya riwayat sakit itu di 
tempatkan di tribun depan. Itu untuk 
mempermudah kami ketika mereka 
butuh dievakuasi,” ucap Alfia.

“Untuk jalur evakuasi di lantai 
3 sudah ada yang bertanggung jawab 
masing-masing,” tambahnya.

Adi Mustafa, selaku anggota KSR 
yang memegang tanggung jawab koor-
dinator logistik, mengatakan bahwa se-
baiknya pintu di lantai 3 GOR jangan 
dikunci untuk mempermudah proses 
evakuasi.

“Yang mengevakuasi maba sakit 
itu kan dari KSR, untuk turun jalan ke 

Display UKM dilaksanakan di 
GOR UNY pada Rabu (21/08). 
Penempatan mahasiswa FE 

di tribun atas (sebelumnya di bagian 
bawah tribun) menyebabkan sebagian 
mahasiswa FIK berbagi tempat duduk 
dengan fakultas lain (FMIPA dan FIS).

Salah koordinasi menjadi alasan 
utama terjadinya hal tersebut. meny-
iasati hal tersebut, fakultas lain harus 
berbagi tempat duduk supaya maba 
FIK mendapat tempat duduk. FBS 
sendiri mengalami pergeseran tempat 
duduk sebanyak tiga kali. Untuk yang 
terakhir, FBS bergeser agar FIK dan FIS 
bisa membuat jalur evakuasi.

Korps Sukarela (KSR) mengaku 
kesulitan dengan medan tribun FIK 
yang terlalu rapat. Hal tersebut menye-
babkan sempitnya jalur evakuasi yang 
barangkali dapat membahayakan pa-
sien mereka.

KSR menyiasati untuk menge-
vakuasi pasien melalui pintu terdekat, 
jika pintu utama terlalu jauh. Sebagian 
pasien dibawa keluar menuju lantai 3, 
karena memang tidak memungkinkan 
untuk dibawa ke lantai 2. (Redaksi)
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Rabu (21/08) Tribun FIS, FIK, dan FMIPA di GOR UNY (dari kiri)           Dokumentasi: Kreativa

Berbagi Tribun saat PKKMB Kedua di GOR

bawah itu kan susah. Jadi kalau yang 
udah di lantai atas, tinggal dibawa ke- 
luar. Tapi tetep di [posko] lantai atas. 
Jadi pintu masuknya tidak usah dikun-
ci,” kata Adi.

Adi menangatakan bahwa Pos-
ko utama berada di bekas ruang fit-
ness. Posko tersebut digunakan untuk 
menangani pasien yang mengalami 
sakit yang cukup parah. 

Proses evakuasi maba yang sakit 
dilakuakn oleh PMI atau P3K dari 

fakultas masing-masing, dibantu oleh 
Resimen Mahasiswa (Menwa). Evakua-
si dilakukan melalui jalur terdekat, 
meskipun jalur utama cukup lebar.

“Proses evakuasi dilakukan oleh 
tim yang sudah ditentukan. Evakuasi 
utama itu dari pintu besar (pintu uta-
ma), tapi tetap tergantung lokasi ter-
dekat pasien dari pintu keluar evakuasi 
yang mana,” terang Alfia.

Walau jalur evakuasi dirasa ku-
rang oleh tim medis, P3K dan Korps 

Sukarela (KSR) tetap berusaha meno-
long maba yang memerlukan bantuan. 
Seperti apa yang telah Annisa katakan.

“Tiap fakultas dibagi 3 [anggota] 
KSR, itu karena memang sudah ada tim 
medis dari fakultas masing-masing. 
Istilahnya kami hanya memantau saja. 
Sebelumnya sudah kami berikan pem-
bekalan, jadi tim medisnya (fakultas) 
sudah mendapat pembekalan. Istilahn-
ya mereka sudah mampu,” pungkas 
Annisa. (Lufi)

Beberapa mahasiswa baru FIK 
sempat tidak bisa masuk ke da-
lam Gedung Olahraga. Berdasar-

kan pernyataan Bayu Lesmana, selaku 
Koordinator Forum Komunikasi, terja-
di miskomunikasi. Beberapa mahasiswa 
baru yang terlambat, mahasiswa baru 
yang susah diatur, atau fakultas yang 
kurang bisa mengatur mahasiswa baru 
mengakibatkan beberapa mahasiswa 
baru FIK sempat tidak bisa masuk ke 
GOR.  “Ketika sudah masuk semua ka- 
pasitas GOR tidak sesuai dengan kap-
asitas maba UNY. Jadi kita butuhkan 
ke-pas dulu, kita ratakan, lalu buat jal-
ur lokasi seperti tahun kemarin karena 
kasus yang sama. Bedanya dulu FMIPA 
sekarang FIK.” Katanya. 

Tribun FIK berbeda dengan hari 
pertama. Malam hari sebelum aca-
ra Display UKM, telah diadakan fo-
rum komunikasi. “Itu sih, karena tadi 
malam kan ada forkom dadakan kare-
na beberapa kendala. Akhirnya itu sih 
(tribun FIK dipindah), untuk kenda-
lanya sendiri saya juga tidak tahu sih 
sebenarnya karena masalah internal 
juga,” kata Muhammad Sidiq dari Sie 

Keamanan Display. 
“Sebenarnya kemarin sempat 

berkoordinasi, apa kita pakai sistem 
teritori gitu. FMIPA sebelah mana, FIK 
sebelah mana, dan FIS sebelah mana. 
Kan FIK banyak, jadi gak bisa masuk. 
Ternyata punya FBS sama FT itu selo 
banget. Mereka susah untuk geser,” un-
gkap koor SPK. 

Ahmad Amanullagh selaku Kea-
manan FT menjelaskan bahwa dari 
tim FT, perihal tempat duduk seha-
rusnya dibicarakan sebelum-sebelum- 
nya, tidak bisa langsung hari H. “Kare-
na ini ada forum-forum yang sifatnya 
bersepakatan. Kesepakatan awal pun 
bentuknya teritori. Dari FT dapat seki-
an, FMIPA dapat sekian, sekian-seki-
an. Setiap fakultas punya teritori ma- 
sing-masing. FT pun seperti itu. Bu-
kan berarti kita gak mau geser bukan. 
Tadi kita harus geser. Kita tadi geser, 
kita sekitar berapa orang geser. Bukan 
karena kita gesernya sedikit karena gak 
mau bukan. Karena memang kondisi- 
nya sudah seperti itu,” ujarnya.

Dika, selaku Keamanan FBS mem-
beri klarifikasi perihal FBS susah untuk 

geser. “ FBS sebenarnya sudah 3 kali 
melakukan penggeseran. Yang perta-
ma kami melakukan penggeseran dari 
30-40 maba kita geser dari poros terlu-
ar kita geser untuk menuju ke tengah. 
Itu yang pertama. Lalu kemudian dari 
FIS dan FIK itu ada maba yang duduk 
lesehan paling depan. Kemudian dari 
Mas Bayu Ketua Forum Komunikasi, 
meminta FBS bergeser lagi. Terus yang 
ketiga ini baru saja saya geser yang pal-
ing terluar lagi. Karena di FIS dan FIK 
tidak ada jalur evakuasi sama sekali,” 
katanya. “Jujur ya, koordinasi dari FBS 
ke FMIPA tadi nggak ada. Jadi koordi-
nasi dari ke pintu ke pintu, koordinasi 
ke Mas Bayu dari pintu ke pintu. Jadi 
Mas Bayu langsung ke FMIPA, FIK, 
dan FIS,” ungkap Dika.

“Sudah masuk semua cuman be-
lum bisa dikondisikan dengan baik 
ini lagi dikondisikan lagi karena tahu 
sendiri yang direncanakan sama yang 
dilapangan berbeda seperti itu. Dari 
Display ingin semua di atas biar bisa 
melihat display. Jadi kalo misalnya ya 
mungkin dari temen-temen Display 
yang belum bisa secara rata untuk 
mengkoordinir. Tapi kalo dari kami ya 
mohon maaf saja kalo misalnya belum 
bisa memuaskan karena kan orangnya 
banyak banget 6.500an,” kata Bayu Les-
mana.

“Kalo lesehan pun juga tadi 
malem sudah MoU dari temen-temen 
tidak karena didepan itu jalur evakuasi 
yang paling bagus lha ini dikondisikan,” 
pungkasnya pada saat jam ishoma.
(Angel)
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Opini

Mengeksekusi Rencana

Dengan kapasitas tribun Gedung 
Olah Raga (GOR) Universitas 
Negeri Yogyakarta (UNY) yang 

tidak dapat menampung seluruh ma-
hasiswa baru UNY membuat Panitia 
Display PKKMB Universitas lebih mer-
apatkan tempat duduk mahasiswa baru. 
Seperti di tribun Fakultas Ilmu Keolah-
ragaan (FIK), Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA), dan 
Fakultas Ilmu Sosial (FIS). Maka pihak 
Panitia Display PKKMB Universitas 
dan panitia PKKMB fakultas berkoor-
dinasi dengan menggeser tribun beber-
apa fakultas. Penggeseran tersebut ber-
tujuan membuat jalur evakuasi untuk 
tribun FIK dan FIS. Serta memanfaat-
kan tempat di bagian depan yang un-
tuk jalan untuk diduduki lesehan oleh 
mahasiswa baru. Namun, hal tersebut 
mengakibatkan terganggunya evakua-
si mahasiswa baru yang sakit. Tempat 
tersebutlah yang menjadi jalur evakua-
si penanganan mahasiswa baru yang 
sakit.

Penempatan mahasiswa baru 
yang sakit di dekat pintu evakuasi sep-
erti yang telah dilakukan saat PKKMB 
UNY hari kedua di GOR memang efek-
tif. Sehingga dengan kondisi tribun 
yang penuh dengan mahasiswa baru, 
evakuasi mahasiswa baru atau peserta 

PKKMB UNY yang sakit dapat dilaku-
kan dengan lancar. Penandaan meng-
gunakan pita pada mahasiswa yang 
dapat terindikasi sakit saat berlangsun-
gnya acara PKKMB di GOR UNY juga 
tepat. Hal itu dapat menjadi antisipasi 
dan membuat panitia terutama tim me-
dis lebih fokus pada mahasiswa baru 
yang rentan sakit.

Jumlah KSR pun tersebar merata 
di setiap tribun fakultas. Ditambah den-
gan sie. P3k setiap fakultas dan tim me-
dis dari Panitia Display PKKMB UNY 
terbilang pengerahan yang masif. Pani-
tia benar-benar mengantisipasi apabila 
mahasiswa baru sakit dan harus segera 
memerlukan penanganan. Posko pena- 
nganan juga tersebar di dua lantai GOR 
UNY dan dekat di setiap pintu evakua-
si.

Seperempat mahasiswa baru FIK 
tidak dapat memasuki GOR di hari 
kedua PKKMB UNY karena kapasitas 
tribun yang kurang untuk menampung 
peserta PKKMB UNY 2019. Maka dari 
Panitia Display bermaksud untuk me-
masukkan seluruh peserta PKKMB 
UNY 2019 dari setiap fakultas kemu-
dian meratakannya. Sehingga terjadi 
pergeseran atau pemindahan tempat 
duduk peserta PKKMB UNY 2019 di 
setiap tribun fakultas. 

Sebelumnya telah ada kesepaka-
tan mengenai pengaturan atau jatah 
wilayah untuk para mahasiswa baru 
yang akan memadati GOR UNY. Salah 
satu kesepakatannya adalah menge-
nai mahasiswa baru yang harus duduk 
lesehan di tribun saat acara PKKMB 
UNY. Dari pihak panitia fakultas tidak 
keberatan dengan hal itu. Namun, sa- 
yangnya dari kesepakatan itu muncul 
masalah lain mengenai jalur evakua-
si yang telah disebutkan di atas. Seti-
ap fakultas telah mendapat tempatnya 
masing-masing sesuai dengan jumlah 
mahasiswa barunya. Sebenarnya kese- 
pakatan tersebut dapat membantu 
memperlancar eksekusi pengondisian 
mahasiswa baru saat di GOR apabila 
dari awal pihak panitia telah memper-
hitungkan bagaimana mengevakuasi 
mahasiswa baru yang sakit dan kondisi 
jalur evakuasinya. Koordinasi dan ko-
munikasi harus terjalin dengan baik an-
tara Panitia Display PKKMB UNY dan 
Panitia PKKMB tiap fakultas. Sehingga 
tidak ada klaim dari fakultas manapun 
mengenai fakultas lain yang tidak mau 
menggeser mahasiswa barunya agar 
seluruh peserta PKKMB UNY di GOR 
dapat terkondisikan dengan baik saat 
duduk di tribun pada acara PKKMB 
UNY.

Hal mengenai peserta PKKMB 
UNY yang tidak bisa masuk ke GOR 
karena kapasitas yang tidak memadahi 
tidak hanya terjadi pada PKKMB tahun 
ini saja. Hal yang sama terjadi di PK-
KMB UNY tahun lalu pada mahasiswa 
baru FMIPA. Sehingga setiap tahunnya 
panitia PKKMB universitas harus men-
gevaluasi bagaimana agar pengondi-
sian mahasiswa baru saat di GOR dapat 
berjalan dengan lancar. (Astria)

Ilustrasi: Nadya Tifani
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Pondasi Berkomunikasi

Ilustrasi: Nadya Tifani

Kita selalu berharap bahwa se-
gala kegiatan dan aktivitas kita 
setiap harinya selalu berjalan 

dengan lancar. Berjalan sesuai rencana, 
tanpa hambatan atau segala hal apapun 
yang dapat mengganggu selama proses 
berlansung.  Tetapi rencana hanya ren-
cana, harapan tinggal harapan. Hanya 
Tuhan yang tahu apa saja yang akan 
terjadi nantinya. 

 Terkadang hambatan datang ke-
tika kita mengerjakan tugas secara 
berkelompok. Memiliki tanggung-
jawab bersama banyak orang harus 
bisa menampung segala aspirasi dan 
pendapat bersama. Kita tidak bisa 
berdiri sendiri, sebuah tim yang diba-
ngun akan hancur nantinya. Dalam 
berkelompok hal terpenting yang harus 
selalu di utamakan adalah komunikasi 
yang baik, perencanaan yang matang 
dan persiapan yang tepat agar tidak ada 
kecacatan. 

Komunikasi, terdengar suatu hal 
yang biasa saja memang. Komunikasi 
selalu diibaratkan hanya sekedar pro-
ses berbicara atau menyampaikan in-
formasi dari satu orang ke orang yang 
lain. Dalam urusan pekerjaan maupun 
hal lainnya, komunikasi termasuk un-
sur pennting yang tidak boleh dilupa-
kan. Tetapi masih banyak orang yang 
menyepelekan hal tersebut. Mengang-
gap enteng segala hal, dan menganggap 
bahwa semuanya dapat terjadi sesuai 
dengan yang di pikirkan. Mengerja-
kan tugas secara berkelompok, berar-
ti menanggung beban dan kepenti- 
ngan secara bersama-sama. Kita tidak 
boleh berpikir sendiri, mengacaukan 
semuanya atau mengubah alur yang 
disepakati secara tiba-tiba. Makanya 
berkomunikasi itu penting, agar tidak 
adanya kesalahpahaman, tidak ada-
nya kejanggalan maupun sesuatu yang 
menyimpang dari jalur. 

Bayangkan saja bila kita memiliki 
proyek tugas bersama, segala hal sudah 
disepakati, namun apa yang terjadi di-
lapangan dengan yang kita rencanakan 
bisa saja berbeda. Banyak hal-hal yang 
terjadi secara tiba-tiba dan diluar kend-
ali. Jika dalam lapangan kita berpencar 
dan menjalankan tugas masing-masing 
sesuatu yang terjadi secara mendadak 
itu perlu di diskusikan lagi secara ber-
sama. Agar tidak menyelesaikannya 
secara asal, tidak ada miskomunikasi 
yang membuat segala sesuatunya men-
jadi membingungkan dan tumpang 
tindih. Komunikasi diperlukan dan 
menjadi pondasi yang utama dalam 
berkelompok, tanpa komunikasi yang 
baik, sebuah tim akan menjadi timpang 
dan tak seimbang. 

Sebagai contoh dalam sebuah 
peristiwa bencana alam yang terjadi 
disebuah daerah. Para tim evakuasi 
harus mempertimbangkan banyak hal 
terlebih dahulu. Bagaimana medan 
daerah yang akan didatangi, seberapa 
parah kerusakan yang terjadi, apa saja 
peralatan yang perlu dibawa, bagaima-
na proses evakuasi yang baik agar dapat 
menyelamatkan banyak korban. Yang 

terjadi lapangan bisa saja ternyata 
membutuhkan lebih banyak peralatan, 
membutuhkan lebih banyak bantuan 
dari orang-orang ketika mengevakua-
si korban yang terjebak di bawah 
puing-puing bangunan. Bagaimana 
menangani korban yang sudah mening-
gal, korban yang luka-luka ringan mau-
pun berat, bagaiamana mengatur setiap 
korban selamat lainnya yang menangis 
histeris maupun korban yang membu-
tuhkan bantuan lainnya. Sebuah tim 
harus dapat bekerja sama dengan baik. 
Komunikasi antar tim juga diperlukan 
agar setiap masalah bisa diselesaikan 
secara bersama-sama.

Komunikasi dan persiapan yang 
matang juga dilakukan oleh Jenderal 
Soedirman dalam Taktik Perang Geri-
lya. Diperlukan komunikasi yang baik 
antara Jenderal Soedirman dengan para 
anak buahnya agar strategi yang diren-
canakan dapat berjalan dengan lancar. 
Taktik ini juga sangat membantu dan 
manjur saat menyerang musuh dengan 
jumlah besar yang kehilangan arah dan 
tidak menguasai medan. Kadang taktik 
ini juga mengarah pada taktik menge-
pung secara tidak terlihat (invisible). 
Oleh karena itu diperlukan penguasaan 
medan tempur yang baik daripada mu-
suh. Karena komunikasi dan persiapan 
itulah strategi ini berhasil dilakukan. 

Dalam melaksanakan tugas mau-
pun kegiatan apapun, baik diri sendiri 
maupun secara berkelompok, sesua-
tunya perlu diatur secara rinci. Jika 
mengerjakan sendiri, membutuhkan 
lebih banyak persiapan, dan tidak ha-
nya satu rencana saja, perlu membuat 
rencana-rencana cadangan lainnya 
apabila diperlukan. Begitu juga dalam 
hal mengkoordinasi dan mengatur ses-
ama anggota secara berkelompok. 


