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Manten Merapat, 
Maba FS Pindah Tempat

Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan 
Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 
Fakultas Sastra Universitas Negeri Malang 

(FS UM) 2018, tidak berlangsung seperti tahun-
tahun sebelumnya. Pada tahun ini pelaksanaan 
PKKBM dilaksanakan di dua tempat, yakni pada 
tanggal 10 Agustus bertempat di Sasana Krida 
(Sakri) dan pada tanggal 11 Agustus bertempat di 
lapangan tenis. Namun, sebelum berkumpul di 
lapangan tenis, mahasiswa sastra dibagi ke beberapa 
gedung berdasarkan Prodi di Gedung E dan D. Hal 
tersebut karena Gedung Sasana Krida digunakan 
untuk acara pernikahan.

Beta Tri Wicaksono, Ketua Pelaksana PKKMB 
FS mengatakan bahwa persiapan PKKMB FS UM 
telah dilakukan sejak dua bulan sebelum acara. 
Namun, sekitar kurang lebih tiga minggu persiapan, 
pihak panitia mendapat pemberitahuan mengenai 
pemindahan lokasi yang sebelumnya di Gedung 
Sasana Krida menjadi lapangan tenis. 

Kholisin, Wakil Dekan III FS mengatakan 
bahwa pelaksanaan PKKMB fakultas yang harusnya 
berlangsung selama dua hari di Sasana Krida 
berubah menjadi satu hari di Sasaan Krida dan satu 
hari di lapangan tenis.  

“Sakri itu kan punya Pusat Bisnis yang 
mengelola Gracak, Sakri, Sasbud pengelolaanya 
Pusat Bisnis UM, salah satu peruntukannya untuk 
disewa-sewakan. Pas tanggal 11 itu ternyata sudah
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disewakan untuk pernikahan jadi 
kegiatan kemahasiswaan kalah dengan 
kegiatan pernikahan yang sudah dahulu 
menyewanya,” tutur Kholisin. 
Kholisin juga menambahkan bahwa setiap 
fakultas memiliki gedung sendiri yang 
muat untuk menampung mahasiswa baru 
(maba) dalam melangsungkan kegiatan 
PKKMB, tetapi karena Fakultas Sastra tidak 
memiliki aula fakultas yang  mampu untuk 
menampung 900 maba maka digunakanlah 
lapangan tenis untuk PKKMB Fakultas pada 
Sabtu (11/08). 

Terkait hal tersebut, Pusat Bisnis 
mengatakan bahwa Gedung Sasana Krida 
pada tanggal tersebut telah disewa oleh 
pihak luar sejak awal tahun,” tuturnya.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa 
(BEM) FS, Fauzi Abdul Basith 
menambahkan, “Pindahnya di lapangan 
tenis karena Sasana Krida sudah dibooking 
oleh Pusat Bisnis untuk nikahan.” 
Mahasiswa Jurusan Pendidikan Bahasa Arab 
itu menambahkan bahwa yang menentukan 

lapangan tenis sebagai ganti dari Gedung 
Sasana Krida adalah pihak universitas bukan 
dari pihak FS. “Sakri dipindah ke lapangan 
tenis itu lebih mudah, lebih dekat,” tutur 
Basith. 

Namun, pendapat berbeda diutarakan 
oleh Lalas Kurniawan, Ketua Panitia 
Pengawas PKKMB Fakultas, “Secara logis 
jika di lapangan tenis tidak efektif karena 
itu lahan umum dan juga tempatnya tidak 
tertutup ketika informasinya disampaikan 
bisa saja itu ke mana-mana tapi mau tidak 
mau itu harus dilaksanakan,” ujarnya. 

Kejadian seperti ini bukan pertama 
kalinya terjadi di UM, pada PKKMB 2016 
Fakultas Teknik (FT) pernah mempunyai 
pengalaman yang sama. PKKMB hari 
terakhir FT yang dilaksakan Hari Sabtu 
(20/08/16) terpaksa berpindah lokasi, dari 
Gedung Graha Cakrawala (Gracak) ke 
Gedung Sasana Krida. Pemindahan tersebut 
karena Gracak telah disewa oleh pihak luar 
sejak tahun 2015 untuk pesta pernikahan. 
(uha/kji// wzp)
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Jumat (10/08), 445 mahasiswa baru 
(maba) Fakultas Ilmu Keolahragaan 
Universitas Negeri Malang (FIK UM) 
mengikuti kegiatan Pengenalan Kehidupan 
Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 
tingkat fakultas di Gedung Sasana Budaya 
UM. Hal yang menarik pada PKKMB 
tingkat fakultas kali ini adalah terpasangnya 
bendera-bendera 45 negara peserta 
Asian Games dan banner berisikan tanda 
tangancivitas akademika di FIK dengan 
tajuk “Mahasiswa FIK UM Dukung Asian 
Games 2018.”

Inisiatif untuk memberikan dukungan 
pada hajatan nasional ini berasal dari panitia 
PKKMB FIK sendiri tanpa ada instruksi 
dari pihak atasan. “Pengumpulan tanda 
tangan itu bukan instruksi dari Kementrian 
Pemuda dan Olahraga ataupun kami, tidak 
ada surat instruktif juga. Ini murni dari 
mahasiswa untuk mendukung pelaksanaan 
Asian Games,” ucap M. E. Winarno, Dekan 
FIK. 

Hal itu juga dibenarkan oleh Ketua 
Badan Ekskutif Mahasiswa (BEM) FIK 
Fathan Qoriban, Ia mengatakan bahwa 
ide ini datang karena rasa bangga dan 
antusiasme mereka untuk Asian Games di 
Jakarta dan Palembang mendatang. “Bentuk 
support dari FIK dikemas dengan bentuk 
tanda tangan dari Dekan, Wakil Dekan, 

Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan 
hingga mahasiswa karena support tidak 
harus berbau materi,” tutur Fathan. 

Selain membantu promosi dan sosialisasi 
Asian Games kepada maba, BEM FIK juga 
berencana untuk menyematkan logo resmi 
Asian Games pada setiap banner, poster, 
dan pamflet untuk program kerja mereka 
yang lain. 

Winarno menambahkan jika ada dua 
orang mahasiswa FIK menjadi volunteer 
untuk kepanitian Asian Games dan satu 
mahasiswa yang menjadi peserta di cabang 
olahraga gulat pada ajang bergengsi 
tersebut. Maba FIK pun memberikan respon 
positif dan mendukung kegiatan dengan 
berpartisipasi membubuhkan tanda tangan 
mereka pada banner dukungan tersebut. 

“Kegiatan seperti ini sangat perlu, kita 
jadi mengetahui event nasional di negeri 
kita. Dengan cara seperti ini memudahkan 
kita untuk menunjukkan dukungan pada 
Asian Games,” kata Fahmi Aji, maba FIK 
Jurusan Pendidikan Kepelatihan Olahraga. 

Hal senada juga diungkapkan oleh 
Meriana Bela Wawo, maba FIK Jurusan 
Kesehatan Masyarakat, “Saya sangat 
mendukung, apalagi ini Fakultas Ilmu 
Keolahragaan. Kita kan Mahasiswa Baru 
FIK, jadi kita bisa tahu Ilmu Keolahragaan 
itu gimana.” (rzk/asl//ynn)

Foto: Beberapa Maba membubuhkan tanda tangan di banner sebagai bentuk 
dukungan pada Asian Games 2018.
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Jumat (10/8), Perkenalan Kehidupan 
Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 
Fakultas Ilmu Sosial (FIS) tahun ini 
mengusung tema “Meningkatkan Rasa 
Cinta Terhadap FIS dan Membangun 
Pola Pikir Kritis yang Berjiwa Pancasila”. 
Dengan tema tersebut, PKKMB FIS ingin 
menciptakan rasa cinta terhadap fakultasnya 
dan menumbuhkan kembali nilai Pancasila 
dalam diri Mahasiswa Baru (Maba).

Terkait hal itu, Desinta Dwi Rapita, 
Pembina Badan Eksekutif Mahasiswa 
(BEM) dan Dewan Perwakilan Mahasiswa 
Fakultas Ilmu Sosial (DMFIS) mengatakan, 
“Pada saat ini kita berjuang untuk kembali 
lagi menumbuhkan nilai-nilai Pancasila di 
kalangan mahasiswa khususnya.”

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, 
pihak FIS tidak melakukan pemberian 
materi Pancasila secara langsung, melainkan 

dengan menyelipkan beberapa nilai 
Pancasila pada materi PKKMB. “Kalau 
materi secara langsungnya tidak ada, tapi 
ada setiap penyampaian materi. Contohnya, 
seperti tadi Bu Dekan selalu berkali-kali 
menyampaikan bahwa jangan sampai 
kita itu tercerabut dari nilai-nilai budaya 
Pancasila dan sebagainya,” imbuh Dosen 
Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan 
tersebut.

Maba pun memberikan tanggapan 
tentang tema PKKMB FIS. “Temanya 
bagus ya kak, kalau kita udah milih FIS dan 
prodinya berati kita cinta pada fakultas kita 
apalagi prodi kita,” ujar Lili Alvionita, salah 
satu maba Prodi Pendidikan Geografi. 

Ia juga mengungkapkan, walaupun 
berasal dari berbagai daerah, tetapi sebagai 
orang yang memiliki nilai Pancasila 
sebaiknya tidak membeda-bedakan teman. 
“Kita sama terhadap satu sama lain dan 
tidak membeda-bedakan teman-teman kita, 
apalagi kita dari berbagai daerah, khususnya 
aku dari Lampung, nilai Pancasila tertanam 
kuat dalam jiwa kita,” tambah mahasiswa 
asal Lampung tersebut.

Desinta berharap dengan tema tersebut, 
mahasiswa dapat menanamkan nilai-
nilai Pancasila di dalam dirinya untuk 
mewujudkan generasi yang kreatif dan 
berjiwa Pancasila. “Harapanya FIS bisa 
menjadi miniatur Bhineka Tunggal Ika-nya 
Indonesia,” tambahnya. (ftn/tsn//wis)

Melalui PKKMB,  
FIS Tumbuhkan Kembali 

Nilai-Nilai Pancasila



Suasana ramai terlihat di Gedung O1 
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam (FMIPA), banyak orang yang 
berlalu-lalang dengan terburu-buru. Kami 
pun datang ke ruangan yang merupakan 
tempat berkumpulnya panitia Pelaksana 
Pengenalan Kehidupan Kampus  bagi 
Mahasiswa Baru (PKKMB) Fakultas MIPA 
pada Jumat (10/8). 

Di ruangan itu kami menunggu 
kedatangan Ketua Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) FMIPA dan Wakil 
Dewan Mahasiswa Fakultas (DMF) MIPA. 
Namun  tiba-tiba datanglah seseorang pria 
dengan ramah menyambut kedatangan kami 
dan langsung menanyakan tujuan kami. 
Pria tersebut memperkenalkan diri dengan 
nama Rizky Yuwono. Rizky merupakan 
Mahasiswa Jurusan Fisika angkatan 2015 
yang juga panitia PKKMB mengajak kami 
berkeliling melihat pelaksanaan kegiatan 
PKKMB di tingkat fakultas pada hari 
pertama. 

Di saat menuju ruangan demi ruangan, 
kami lewati tangga demi tangga, dari luar 
ruangan terdengar  mahasiswa baru (maba) 
sedang menerima materi. Antusiasme 
terlihat saat para pemateri menyampaikan 
materinya. 

 Sebelum penyampaian materi di 
ruangan-ruangan maba di pagi hari 
berkumpul di lapangan untuk melakukan 
upacara. Dalam upacara itu, Ibrohim, 
Wakil Dekan I FMIPA UM menyampaikan 
pidatonya. Jika tidak salah dalam ingatan 

kami ia mengatakan,  “Delapan Agustus ini, 
secara resmi saudara semua diterima sebagai 
warga Univeristas Negeri Malang. Delapan 
Agustus 2021 semoga kita dipertemukan 
kembali di Graha Cakrawala (Gracak).”

Ia berharap dengan Uang Kuliah Tunggal 
(UKT) yang tinggi membuat mahasiswa 
sadar diri untuk tidak berlama-lama dalam 
menyelesaikan pendidikannya.

Isi dari pidato itu mengindikasikan bahwa 
tenaga pendidik fakultas mengharapkan 
yang terbaik bagi mahasiswanya untuk 
segera lulus tepat waktu dengan bekal yang 
didapat selama empat tahun atau lebih 
dalam perkuliahan. 

Usai berkeliling dan mengingat-ingat isi 
pidato Bapak Dekan, kami pun singgah di 
ruang berkumpul panitia. Di ruang itu kami 
berbincang dengan Rizky, santapan pagi 
pun ikut menghangatkan suasana kala itu. 

Saat sedang asik berbincang-bincang, 
tiba-tiba terpikir satu pertanyaan dalam 
otak kami. Benarkah mahasiswa FMIPA itu 
rajin-rajin? 

Rizky pun dengan senang hati menjawab 
pertanyaan itu, “Sebenernya sih, itu dari 
diri sendiri-sendiri. Tetapi untuk anak-anak 
MIPA yang kebanyakan itu kita ingin lulus 
cepat. Jadi ada tekanan sendiri.” 

Usai berbincang-bincang cukup lama, 
kami pun mengakhiri perbincangan pagi 
itu dengan semangat yang masih membara 
untuk kembali melanjutkan tugas kami yang 
belum terselesaikan.

Tantangan Mahasiswa FMIPA UM 
di Tengah Tekanan Budaya “Anti Molor”

Oleh: Ahmad Kevin Alfirdaus A dan Anif Ainun

Feature
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Pembekalan keagamaan bagi 
mahasiswa baru (maba) non-muslim di 
hari pertama pelaksanaan Pengenalan 
Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru 
(PKKMB) Universitas Negeri Malang 
(UM) (08/08) dibimbing oleh Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM) Ikatan Keluarga 
Katolik (IKK), Keluarga Mahasiswa Hindu 
Dharma (KMHD), dan Ikatan Mahasiswa 
Kristen (IMAKRIS). Sebagai organisasi 
keagamaan, ketiga UKM tersebut setiap 
tahunnya bertugas untuk menyambut 
sekaligus mendata maba yang memeluk 
agama non-muslim. 

Meski berjalan lancar, namun ada pula 
kendala yang dihadapi. Misalnya, UKM 
IKK yang harus mengumpulkan dan 
memberi pembekalan sebanyak 124 maba 
Katolik ke Aula Fakultas Matematika dan 
Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) dalam 
waktu satu jam. “Kendalanya karena waktu 
yang diberikan cuma satu jam, dari jam dua 
belas sampai jam satu. Terus mahasiswa 
baru itu kan sistemnya dikumpulkan di 
lapangan Gracak, ya mungkin waktunya 
molor di situ, molor setengah jam,” tutur 
Elizabeth Pratisca Subari, Ketua Umum 
(Ketum) UKM IKK.

Kendala serupa dialami oleh UKM 
KMHD yang mengeluh atas keterlambatan 

waktu pelaksanaan pembekalan agama 
yang bertempat di Gedung O8 FMIPA. 
“Dari panita PKKMB Gracak itu ngaretnya 
banget, banget. Kan maba itu tidak boleh 
pulang lebih dari jam satu sedangkan 
mereka datang lebih dari jam setengah 
satu, dari pihak KMHD bingung akhirnya 
lapor ke panitia di Gracak dan kami 
dikasih tambahan waktu lima belas menit 
jadinya maba pulang jam satu lebih lima 
belas menit,” ujar Ni Made Ayu Wiratami, 
Sekertaris Umum (Sekum) UKM KMHD.

Ketelambatan kegiatan kerohanian 
itu juga ditanggapi oleh Ketum UKM 
IMAKRIS, Ezra Imanuel Suwarno yang 
merasa kurang adil karena kegiatan ini 
masuk dalam program kerja mereka. “Kami 
kurang puasnya ya di situ, nggak bisa on 
time. Terus kami diburu-buru gitu acaranya, 
sedangkan kami sudah mempersiapkan 
acara ini tiga bulan gitu. Tiga bulan untuk 
satu jam dan itu kami udah diburu-buru. 
Jadi, kemarin juga kami banyak yang miss 
di acara itu,” keluhnya.

Sedangkan salah satu maba beragama 
Kristen yang ikut dalam kegiatan kerohanian 
di Sasana Krida tidak menganggapnya 
menjadi suatu masalah. “Kalau saya nggak 
ada masalah kak, soalnya kemarin kan 
dimulai kegiatan itu beda jamnya. Kita bisa 

Keluh-Kesah 
UKM Keagamaan UM
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kenal lebih akrab dalam kegiatan itu, 
terus di kampus kita punya perkumpulan 
buat sharing, bisa saling nguatin iman 
bagi semua anak,” kata Putu Inrika 
Krisnaningsih, Mahasiswi Pendidikan 
Jasmani dan Kesehatan Fakultas Ilmu 
Keolahragaan. 

UKM-UKM tersebut berharap 
pelaksanaan pembekalan keagamaan 
PKKMB tahun berikutnya lebih disiplin dan 
tertib dalam pengaturan waktu. “Misalnya 
kita jadwalnya dari jam dua belas sampe jam 
satu itu mereka diarahkan untuk keluar dari 
Gracak dua puluh menit sebelumnya bukan 
sepuluh menit sebelumnya karena terlalu 
ngepres dan molornya lebih banyak,” tutur 

Ketum IKK.
Sekum UKM KMHD juga mengatakan, 

“Dalam sebuah acara kalau misalnya 
waktu ngaret, molor yang seperti itu 
sudah biasa. Menurutku, untuk waktu 
keagamaannya itu diperpanjang lagi apalagi 
kita yang minoritas kan ini masih awal 
bagi mereka. Kalau misalnya diberi waktu 
lebih banyak kan jadinya kita lebih banyak 
memperkenalkan UKM-nya kita sendiri 
biar mereka tidak merasa sendiri bahwa ada 
kita untuk merangkul mereka.” (fzr/hlw//
aqb)
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