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Jumat (16/08) Pemandu Mengantar Peserta TM ke Toilet.
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Karena Bosan, Maba pun Beralasan

Maba Bosan Saat TM

Technical Meeting hari Jumat, 
(16/08) menjadi momentum aca-
ra terakhir sebelum menyambut 

kegiatan PKKMB. Penampilan display 
UKMF, BEM, dan DPM turut memeri-
ahkan acara Technical Meeting. Maha-
siswa baru merasa terhibur ketika acara 
penampilan display dari UKMF, BEM, 
dan DPM.

Selama berlangsungnya acara, 
mahasiswa baru sering mondar-mandir 
ke toilet, hanya untuk mengalihkan 
kebosanannya. Selain merasa bosan, 
mahasiswa baru juga capai ketika ke-
banyakan duduk. Mereka mengingink-
an acara TM lebih bervariasi. Namun, 
tempat TM yang berada di depan PLA 
berdebu.

Alasan di depan PLA menjadi 
tempat TM adalah untuk memperke-
nalkan bagian-bagian di FBS. Tempat 
yang bisa menampung mahasiswa da-
lam jumlah banyak, salah satunya di 
depan PLA. Berbeda dengan tahun se-
belumnya yang lokasi technical meet-
ing di depan LMT. Cuaca yang terik 
membuat mahasiswa baru merasa kep-
anasan. Sehingga koor. lapangan harus 
memantau dan memindah setiap gugus 
yang merasa kepanasan. 

Kendala prasarana ketika TM 
salah satunya adalah suara sound dari 
panggung tidak terdengar jelas. Hal 
seperti ini patut dijadikan sebagai ba-
han evaluasi untuk acara selanjutnya. 
(Redaksi)

Mahasiswa baru FBS UNY 
terlihat kurang antusias da-
lam mengikuti rangkaian 

acara TM. Hal ini terlihat ketika TM 
hari ketiga berlangsung. Seperti pada 
saat acara Display Unit Kegiatan Ma-
hasiswa Fakultas (UKMF), keba- 
nyakan mahasiswa tampak diam dan 
mengantuk, serta kurang merespon 
para penampil. 

Adelia Puspitasari, mahasiswa 
Prodi Sastra Indonesia angkatan 2019 
mengungkapkan. “Seru, tapi agak 
ngantuk pas dengerin atau menunggu 
pengondisian gitu.” Alvin Mahardika, 
mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sas-
tra Indonesia 2019 juga mengatakan, 
“Bosan pasti ada. Karena suasanya yang 
monoton gitu.” 

Dalam mengatasi kebosanan, 
berbagai cara pun dilakukan oleh para 
maba. Diakui oleh para pemandu, be-
berapa mahasiswa sering beralasan un-
tuk izin ke toilet karena bosan. “Mere-
ka terlalu bosan dengan acaranya. Ada 

juga karena cuaca yang panas banget. 
Jadi, mereka kayak ah, mau kemana 
dulu ah, liat-liat, refreshing gitu, katan-
ya. Makanya, mereka beralasan ke ka-
mar mandi” ungkap Intan, salah satu 
pemandu dari jurusan Pendidikan Ba-
hasa dan Sastra Indonesia 2017.  

Ia juga mengaku bingung kare-
na sepanjang acara TM berlangsung, 
pemandu sering mengantar maba ke 
toilet. “Iya, itu pertanyaan banyak pe-
mandu. Setiap evaluasi kami sering 
bertanya, kenapa sih kita sering bo-
lak-balik ke toilet? Tapi, mungkin juga 
karena maba banyak minum.” Ia me- 
ngatakan, pemandu tiap gugus saling 
bergantian dalam mengantar maba ke 
toilet. “Kalau aku bisa dua hingga tiga 
kali untuk mengantar. Satu kali meng- 
antar bisa tiga sampai empat maba.”

 Terkait dengan hal ini, Fafa,  juru-
san PBSI 2019 juga menyatakan, bah-
wa salah satu temannya sering izin ke 
toilet. “Dia bolak-balik ke toilet sampai 
tiga kali atau empat kali gitu. Terus bo-
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Berita Utama

Berita Pendamping

Tak Ada Tempat Lain, TM di Parkiran Gedung PLA Lagi

lak-baliknya mengajukan diri. Kalau 
ditawari sih iya. Mengajukan diri juga 
iya. Karena bosan soalnya.” Ia juga 
mengatakan bahwa banyak mahasiswa 
yang bosan karena terlalu lama duduk. 
“Kegiatannya ingin lebih bervariasi. 
Karena dari tadi duduk terus, jadi ya 
ngantuk dan bosan. Lama-lama capek 
juga lho, kak. Kalau kemarin kan ada 
waktu untuk berdiri, saat yel-yel.”

Komentar serupa juga dikatakan 
oleh Rahma Destia, mahasiwa Sastra 
Indonesia 2019. “Teman-teman lain 
bolak-balik ke kamar mandi. Paling ya 
capek karena duduk terus dan bosan.”

Selain itu, beralasan sakit juga 
menjadi salah satu cara untuk mengh-
indari kebosanan. “Ada sih. Mereka ke 
posko, padahal ketika dilihat sehat-se-

hat saja,” ujar Farana Maharani jurusan 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indone-
sia 2017, selaku sie P3K. Menangani 
hal ini, ia mengatakan untuk tetap 
memprioritaskan mahasiswa yang leb-
ih membutuhkan. “Susah ketika tem-
patnya penuh. Kalau sudah begitu, kita 
antar maba-maba yang sehat untuk 
kembali ke gugusnya masing-masing.”

Menanggapi pernyataan maba 
yang merasa bosan dan capek karena 
terlalu lama duduk, Sinta dari jurusan 
Pendidikan Bahasa Daerah selaku sie 
acara mengatakan, bahwa menurutnya 
kegiatan yang telah diatur pantia sela-
ma TM ini sudah ideal. “Menurut kami, 
kalau mereka banyak bergerak akan 
lebih capek dan membuat tempat men-
jadi berdebu. Jadi, posisi duduk bagi 

kami lebih menguntungkan mereka. 
Mungkin, besok saat di stage (PKKMB) 
akan ada variasi berdiri. Karena kebet-
ulan lokasi ada di dalam ruangan.”

Meskipun banyak maba yang 
merasa bosan, mereka tetap mengaku 
senang. Seperti Nabila Haira Fanisa, 
mahasiswa jurusan PBSI 2019 yang ter-
lihat paling semangat dan antusias. “Se-
ru-seru aja sih mbak. Karena bisa ber-
temu teman-teman. Jadi ya semangat.” 

Ia juga mengatakan, bahwa ia 
bersemangat lantaran melihat maha-
siswa-mahasiswa lain kurang antu-
sias. “Aku melihat teman-teman yang 
di pinggir hanya diam saja. Mungkin, 
bisa jadi karena lokasinya.” Nabila ber-
harap, PKKMB FBS tahun berikutnya 
dapat lebih baik lagi. (Pandan, Lufi, dan 
Amanda)

Technical Meeting (TM) ketiga 
yang dilaksanakan pada Jumat 
(16/08) berlokasi di parkiran 

Gedung Pusat Layanan Akademik 
(PLA) FBS seperti tahun sebelumnya.  
Meskipun demikian lokasi tersebut tak 
sepenuhnya nyaman.

Lokasi tersebut berdebu. Seperti 
yang diungkapkan Adelia Puspitasari 
mahasiswi baru Prodi Sastra Indonesia, 
“Suasananya panas dan berdebu.” Hal 
tersebut dibenarkan oleh Intan sebagai 
pemandu jurusan PBSI 2017, “Tadi 
kebetulan tempatku (tempat duduk 
gugus) pohonnya enggak rindang. 
Jadi panas, gugusku enggak bisa ke-
kumpul.” Meski begitu pemandu juga 
sempat memindahkan tempat duduk 
gugus yang kepanasan. Para pemandu 

berkoordinasi dengan koor lapangan 
untuk mencari tempat yang sekiranya 
tidak panas.

“Sebenarnya koor. lap itu sudah 
berusaha mengondisikan untuk pindah 
tapi enggak ada tempat yang lain.” Ujar 
Indah.

“Panitia juga sudah berusaha un-
tuk cari tempatnya, (tapi) kan sudah 
penuh juga. Pokoknya tadi ya kecil 
gitu.” Kata Fafa mahasiswa baru Juru-
san PBSI, “gugus 16 yang paling men-
car-mencar (duduknya).”

Selain itu kendala yang lain ada-
lah suara pengisi acara saat display 
UKMF tidak terdengar dengan jelas. 
“Jelas, tapi suaranya enggak kedenger-
an, hampir semua (penampil display)  
enggak kedengeran. Jaraknya jauh,” 

kata Rahma Destia mahasiswi baru 
Prodi Sastra Indonesia. Hal tersebut di-
ungkapkan pula oleh Indah, “Iya, kelu-
han pertama suaranya eggak kedenger-
an, kadang denger kadang enggak.” 
Sudut duduk peserta TM terhadap 
panggung pun berbeda-beda karena 
lokasi yang diselingi pohon-pohon. 
Sudut pandang peserta TM yang duduk 
di sebelah utara panggung menjadi ter-
batas. Mereka menjadi tidak fokus di-
tambah dengan suara yang tak terden-
gar jelas. “Suaranya kecil dan ketutupan 
pohon-pohon.” Tambah Adelia.

Sinta yang merupakan sie Acara 
menjelaskan mengapa megondisikan 
mahasiswa baru di parkiran Gedung 
PLA. “TM kan untuk memperkenalkan 
bagian-bagian di FBS. Tempat Yang 
bisa menampung maba dengan jumlah 
yang banyak ya di PLA. Kemarin kan 
sudah pengondisian di LMT, kalau di 
sana ingin dibuat melingkar seperti 
disini ya tidak cukup. Di PLA kan juga 
lebih teduh. Di GK4 dan C13 juga tidak 
cukup. Jadi, PLA yang paling strategis.”

Sinta juga mengiyakan bahwa lo-
kasi parkiran Gedung PLA berdebu. 
Malam harinya panitia sudah menyira-
mi lokasi tersebut. Sinta berkata bah-
wa lokasi TM saat di depan Gedung 
LMT lebih berdebu.” (Angel, Vero, dan 
Astria)

Jumat (16/08) Pengondisian TM di Parkiran Gedung PLA.   Dok. Kreativa 



3Aksara Edisi PKKMB 2019Aksara Edisi PKKMB 2019

Opini

Lika-liku Display UKMF

Dalam rangkaian acara PKKMB, 
banyak agenda yang dilakukan 
salah satunya pada kegiatan 

TM. Begitu pula yang terjadi di FBS 
UNY. Dalam kegiatan TM yang dilak-
sanakan panitia PKKMB FBS UNY 
banyak agenda acara yang  diadakan, 
salah satunya display Unit Kegiatan 
Mahasiswa Fakultas (UKMF), kegiatan 
ini bertujuan untuk memperkenalkan 
berbagai macam UKMF yang ada di 
FBS.  

Dalam acara display UKMF ini 
perwakilan dari setiap UKMF menun-
jukan penampilan yang sesuai dengan 
karakteristik UKMF nya masing-mas-
ing. Respon dari penampilan display 
UKMF ini pun menuai tanggapan be-
ragam dari maba yang menyaksikan-
nya. Ada maba yang merasa antusias 
namun juga ada yang tidak. Hal ini ter-
lihat dari seberapa banyak sorak sorai 
yang terdengengar selama acara display 
tersebut dilaksanakan. Tidak sedikit 
memang maba yang terlihat antusias 
namun jumlah maba yang terlihat ku-
rang antusias justru lebih banyak. Men-
gapa hal ini bisa terjadi? Apakah karena 
acara yang ditampilkan kurang menar-
ik?

Sebenarnya banyak hal yang dapat 
menjadi faktor mengapa jumlah maba 
yang terlihat antusias tidak sebanyak 
yang kurang antusias. Yang pertama 
pemilihan tempat di depan gedung 
PLA yang cenderung panas di siang 
hari menjadi faktor utamanya. Wa-
laupun lokasi di depan PLA memang 
banyak pohon rindang, namun hal ini 

belum cukup untuk melindungi maba 
dari teriknya panas matahari.

Alasan yang kedua yaitu posisi 
duduk yang terlalu lama menyebab-
kan para maba merasa lelah, terutama 
di area punggung. Rangkaian acara 
selama TM berlangsung memang se-
bagian besar di lakukan di atas pang-
gung yang tidak terlalu tinggi sehing-
ga maba harus duduk di bawah untuk 
menyaksikannya. Hal ini banyak dike-
luhkan para maba, mereka merasa TM 
di hari pertama dan kedua lebih baik 
karena mereka melakukan kegitan lain 
yang tidak hanya duduk sementara di 
TM hari terakir mereka lebih banyak 
duduk dan dengan durasi yang tidak 
sebentar.  

Faktor lain yang menjadikan mer-
eka kurang antusias yaitu, penampilan 
monoton yang ditampilkan para pe-
serta display UKMF, alasan ini diung-
kapkan beberapa maba yang menga-
ku merasa bosan selama acara display 
berlangsung. Namun tidak sedikit juga 
yang mengungkapkan mereka sudah 
cukup puas dengan acaranya. Sebe-
narnya hal ini bisa dimaklumi, karena 
memang dari tahun ke tahun konsep 
acara yang dibawakan para peserta dis-
play untuk memperkenalkan UKMF 
nya masing-masing tidak jauh berbeda. 

Selain ketiga faktor tersebut, rasa 
kurang antusias bisa disebabkan karena 
bosan yang melanda para maba. Hal ini 
dapat disebabkan oleh karakter maba 
yang berbeda-beda, ada maba yang 
memang cenderung pendiam sehingga 
tidak mudah bosan apabila hanya ber-

diam diri, namun ada juga maba yang 
apabila tidak banyak bergerak akan ce-
pat bosan. Alasan lainnya yaitu sound 
system yang tidak begitu terdengar 
jelas hingga ke bagian maba yang po-
sisi duduknya jauh. Serta kurangnya 
rolling tempat duduk membuat maba 
yang sejak TM pertama dilaksanakan 
duduk dibagian belakang merasa tidak 
dapat menikmati acara TM keseluru-
han. Pada saat display berlangsung 
juga nampak banyak maba yang silih 
berganti izin pergi ke Toilet. Perginya 
maba ke Toilet ini sebenarnya memi-
liki alasan yang cukup unik, ada yang 
memang ingin pergi ke Toilet karena 
kebutuhan namun ada juga yang han-
ya ingin mengobati kebosanan. Hal ini 
memang terdengar lucu.

Sebenarnya faktor-faktor tersebut 
tidak akan menjadi masalah yang ter-
lalu besar apabila masing-masing pihak 
dapat bekerja sama dengan baik. Selain 
itu pertimbangan pemilihan tempat  
yang memungkinkan maba merasa 
nyaman ketika harus duduk dengan 
durasi yang lama amat sangat diperlu-
kan, karena hal ini kan sangat mem-
pengaruhi kondisi kesehatan maba ser-
ta mood swing yang mereka rasakan. 
Pada dasarnya apabila tempatnya tera-
sa nyaman maba akan lebih fokus terh-
adap jalannya acara. 

Lalu hal lain yang perlu diperhati-
kan adalah penampilan peserta display 
UKMF. Untuk menciptakan penampi-
lan yang lebih variatif itu perlu latihan 
ekstra serta akan membutuhkan waktu 
dan pikiran yang tidak simpel. Namun 
sebagai mahasiswa FBS kita dituntut 
untuk lebih kreatif dan inovatif, seh-
ingga kita dapat menampilkan hal-hal 
yang dapat berkesan untuk para maba 
dan berbeda dengan tahun-tahun se-
belumnya walaupun konsep acara yang 
diusung sama. 

Hal terakhir yang harus diperha-
tikan yaitu perlengkapan yang digu-
nakan selama acara berlangsung teru-
tama yang berkaitan denan panggung 
dan teknis lainnya harus dipastikan 
dapat berfungsi dengan baik agar jalan-
nya acara tidak terhambat.
(Nurul)

Foto: merdeka.com
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Manusia diberi kemam-
puan untuk dapat mengek-
spresikan perasaannya mas-

ing-masing. Entah rasa sedih karena 
terluka, letih karena jadwal padat agen-
da, atupun memilih tertawa karena 
bahagia. Cukup sampaikan apa yang 
kamu rasa, tanpa perlu berpura-pu-
ra. Dalam mengeksresikannya pun 
dilakukan dengan berbagai cara. Kamu 
tinggal memilih mana yang kamu suka 
dan apa yang ingin kamu lakukan agar 
merasa lega. 

 Dalam era remaja modern 
masa kini, beranggapan bahwa di saat 
inilah para pemuda mulai berkarya. 
Berproduktif di masa yang kini serba 
ada. Menganggap bahwa yang unggul 
adalah yang dapat memaksimalkan 
waktunya dengan terus berusaha dan 
mencoba. Mengembangkan potensi 
diri, berorganisasi disana sini, berke- 
liling seluruh sudut negeri. Sedangkan 
sebagian lainnya yang lebih memilih 
bersantai, berbaring, hanya berdiam 
diri melamun tanpa gairah hidup, di-
anggap hanya menyia-nyiakan waktu 
dan kesalahan besar yang dimiliki seo-
rang pemalas.

 Tetapi ketika kita merasa lelah 
karena aktivitas yang terlalu banyak 
bukankah kita hanya membutuhkan 
sebuah hiburan atau beristirahat sema-
ta. Ketika merasa bahwa tugas sekolah 
tak kunjung selesai, maupun tumpukan 
laporan pekerjaan menupuk terbeng-
kalai, hanya menghibur diri yang kita 
butuhkan agar pikiran kembali santai. 
Di sela-sela kegiatan sehari-hari yang 
menguras banyak tenaga dengan mu-
dah kita dapat menghibur diri melalui 
jaringan internet kita bisa melihat vid-
eo-video lucu, bermain akun sosial me-
dia, maupun menonton film komedi. 

 Ketika kita merasa bosan dan 
lelah ketika beraktivitas, sebetulnya 

kita sedang membiarkan pikiran kita 
kosong. Rasa bosan sejujurnya mem-
buat kita melewatkan banyak hal-hal 
yang berharga dan penting bagi hid-
up. Contohnya ketika menghadiri se-
buah seminar dengan tema yang tidak 
sesuai dengan apa yang kita inginkan, 
pembicaranya tidak dapat menarik mi-
nat dan perhatian para pendengar, dari 
situlah kita akan terdiam. Membiarkan 
otak untuk berpikir sendiri, dan mem-
biarkan beberapa hal penting yang dis-
ampaikan oleh sang pembicara terle-
watkan. Namun meskipun begitu, rasa 
bosan itu juga membuat pikiran kita 
berkelana lebih jauh, menjadi bebas 
berimajinasi dan berpikir. Bahkan den-
gan gerakan-gerakan kecil tanpa sadar 
juga membantu kita untuk mengusir 
rasa bosan. Seperti menggerak-gerak-
kan kepala, memainkan jari, menggoy-
ang-goyangkan kaki ataupun yang lain-
nya. Aktivitas lainnya seperti mencoret 
buku, mendengarkan musik, mengo-
brol dengan teman, berjalan-jalan se-
bentar juga hal lainnya yang bisa kita 
lakukan dikala rasa bosan melanda. 
Rasa bosan tersebut mendorong kita 
untuk melakukan banyak hal kecil yang 

mungkin jarang bisa kita lakukan seti-
ap harinya. 

 Sebetulnya kita juga mem-
butuhkan rasa bosan dalam setiap 
keadaan. Misalnya kita sedang menyu-
kai melukis di taman kota ataupun leb-
ih menikmati membaca di dalam ru-
angan, rasa bosan datang mendorong 
kita untuk melakukan hal baru lainnya. 
Melukis di daerah pegunungan yang 
tinggi, menikmati membaca di temani 
alunan musik klasik, mengerjakan tu-
gas ditemani beberapa makanan. Se-
makin menantangnya suatu aktivitas 
untuk dilakukan, semakin semangat 
kita dan rasa bosan itu akan hilang. 
Namun karena aktivitas yang biasa 
kita lakukan itu monoton, selalu begi-
tu-begitu saja, itulah kenapa tanpa sa-
dar kita merasa bosan. Karena hal yang 
dilakukan berulang-berulang membuat 
pikiran kita menjadi hafal secara otom-
atis dan merasa apa yang kita lakukan 
biasa-biasa saja. 

 Rasa bosan hampir dirasakan 
oleh setiap orang. Tapi jangan bunuh 
rasa bosan itu sendiri. Karena kita 
membutuhkannya untuk lebih bisa 
mengenali diri sendiri. Membuatmu 
berpikir hal-hal yang benar-benar 
kamu inginkan dan mengembangkan 
ide-ide abstrak yang muncul tanpa 
sadar dalam pikiran. Tidak mengang-
gap enteng sesuatu dan memunculkan 
motivasi beserta dorongan yang kuat. 
Rasa bosan tidak perlu dibunuh tetapi 
mencoba untuk mengenali diri sendiri. 
Coba mencari aktivitas apa yang mem-
buatmu lebih bahagia. Otak hanya per-
lu berpikir dan berinovasi. Jangan han-
ya berdiam diri. Carilah setiap hal kecil 
yang menarik dari setiap aktivitas yang 
kamu jalani. 

Foto: revi.us


