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Selasa (13/8), ribuan mahasiswa baru 
(Maba) UM memenuhi jalanan untuk 
berangkat mengikuti kegiatan PKKMB 
hari pertama. Berbeda dengan tahun-tahun 
sebelumnya, tidak terlihat lautan biru yang 
berasal dari almamater yang dikenakan 
Maba sebagai dresscode. Alih-alih, Maba 
berbondong-bondong berangkat menuju 
Gedung Graha Cakrawala mengenakan 
baju putih berlengan panjang sebagai 
atasan dengan celana atau rok hitam 
sebagai bawahannya, tanpa satupun atribut 
almamater yang mereka kenakan.

Hal ini diduga karena keterlambatan 
pendistribusian almamater kepada Maba. 
Almamater yang seharusnya diberikan 
ketika registrasi ulang, hingga berita ini 
ditulis (hari-H PKKMB), masih juga belum 
didistribusikan.

Filan, Maba jurusan Seni Rupa, 
mengaku sempat bingung karena sampai 
H-1 PKKMB, ia dan teman-temannya belum 
mendapatkan jas almamater. Sementara, 
berdasarkan dresscode yang ditentukan oleh 
BEM-UM dan diunggah melalui instagram 
(IG) resminya pada Selasa (6/8), Maba 
harus mengenakan jas almamater di hari 
pertama PKKMB.

Meski begitu, beberapa Maba juga 
mendapat informasi terkait pendistribusian 
almamater, meski masih simpang siur. 
Seperti yang disampaikan Niken, Maba 
Fakultas Sastra, “Katanya dari rapat rektor 

kemarin, almamaternya akan dibagi setelah 
PKKMB.” 

Pihak BEM-UM sebagai salah satu 
ormawa yang menjadi Panitia Pelaksana 
Universitas (PPU), mengaku menerima 
cukup banyak keluhan dari Maba mengenai 
pendistribusian almamater. Hal ini karena 
informasi terkait pendistribusian dijanjikan 
akan disampaikan melalui website resmi 
UM. Namun, hingga H-1 PKKMB belum 
ada informasi apapun yang terunggah.

Faris Rosul Arifin, Ketua BEM-
UM, menyampaikan bahwa belum ada 
informasi jelas yang ia terima terkait 
pendistribusian almamater. Pihak rektorat 
hanya menyampaikan alasan bahwa terjadi 
kendala teknis sehingga jas belum selesai 
diproduksi dan didistribusikan tepat waktu. 
Faris juga menyatakan “Saya juga baru tahu 
kalau Maba belum mendapat almamater itu 
pas sidang pleno terakhir, hari Rabu (7/8) 
kemarin.” 

Terkait permasalahan tersebut, Taat 
Setyohadi, Kepala Bagian Kemahasiswaan, 
menyatakan bahwa permasalahan ini 
tidak hanya terjadi di UM, namun juga di 
puluhan universitas negeri lainnya. Taat 
juga menerangkan kronologi terlambatnya 
pendistribusian almamater yang berkaitan 
dengan adanya peraturan menteri sehingga 
pelelangan tender almamater tidak bisa 
dilaksanakan lebih awal. 

“Jadi begini, pengajuan untuk pembuatan 

JAS ALMAMATER TERLAMBAT, 
BEGINI KATA REKTORAT
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almamater itu sudah dari bulan Desember. 
Untuk prosesnya dari akhir April itu sudah 
dilelangkan. Kenapa kok tidak dilelangkan 
pada Januari? Karena ada peraturan menteri 
di mana hanya Universitas yang memiliki 
akun pengadaan dari ULPBJ (Unit Layanan 
Pengadaan Barang dan Jasa) saja yang bisa 
melakukan lelang langsung. Sementara UM 
masih ULP (Unit Layanan Pengadaan), jadi 
belum bisa melakukan pengadaan dengan 
angka sejumlah itu,” terang Taat. Ia juga 
menyampaikan untuk mengonfirmasi lebih 
lanjut terkait hal ini pada pihak ULP UM 
yang memang berwenang.

Lebih detailnya, Dailbana Prima selaku 
pemenang tender pengadaan jas almamater 
mahasiswa UM tahun 2019 telah meneken 
kontrak pada akhir Mei untuk menyelesaikan 
pembuatan jas almamater selama 90 
hari. Ketika ditanya perkiraan selesainya 
produksi almamater UM, Taat menjawab, 
“Kira-kira loh ya, kira-kira bulan ini. Dan 

saat ini sudah ada pengiriman sebanyak 
1-2 kali dari pihak konveksi,” ungkapnya. 
Namun, Taat tidak memberitahukan detail 
jumlah jas almamater yang sudah sampai di 
tangan pihak rektorat.

Terlepas dari kendala pelelangan, Taat 
meyakinkan jika almamater akan dibagikan 
kepada Maba secepat mungkin setelah 
11.000 jas yang dipesan telah diterima oleh 
pihak rektorat. Taat menekankan, “Nggak 
ada kendala terkait pembuatan. Pokoknya 
nanti kalau sudah jadi langsung dibagi,” 
pungkasnya. (lis/aft//bil)
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“Nggak ada kendala 
terkait pembuatan. 

Pokoknya nanti kalau 
sudah jadi langsung 

dibagi,”

Ingin tahu informasi lebih banyak? 
Kunjungi:

lpm_siar

@sur4117gLPM Siar

@lpm_siar

www.siarpersma.id
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Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 
Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK), 

merilis pengumuman tugas yang harus 
dibawa oleh mahasiswa baru (Maba) FIK 
melalui akun Instagram resmi mereka pada 
Sabtu (10/8). Untuk tugas individu, Maba 
FIK diwajibkan membuat profil dosen FIK, 
sedangkan untuk tugas kelompok membuat 
mapping atau denah lingkungan FIK. 

Gilang Alam Siwiandri, Ketua Pelaksana 
PKKMB FIK 2019, mengatakan bahwa 
tujuan dari tugas-tugas itu agar mahasiswa 
baru dapat mengetahui dosen-dosen yang 
ada di fakultas sekaligus lingkungan yang 
dimiliki FIK. “Namanya kan PKKMB, 
pengenalan kehidupan kampus, biar kenal 
dosennya gitu,” ujarnya.

Sementara, untuk penugasan kelompok, 
tidak hanya membuat denah biasa, tetapi 
Maba juga harus menyertakan foto di 
tempat yang digambar. “Biar membuktikan 
mereka benar-benar tahu tentang tempat 
ini. Misalnya di situ ada gazebo FIK. Ada 
fotonya kan. Nah mereka kan sudah benar-
benar tahu kalau gazebo di situ,” jelas 
Gilang.

Hal senada diungkapkan oleh Ridwan 
Chandra, Ketua BEM FIK. “Biar dia 

(mahasiswa baru) keliling untuk tahu 
denahnya FIK dimana. Biar Maba tidak 
bingung mencari gedung perkuliahan, 
fitness, kamar mandi, dan sejenisnya,” 
katanya.

Pemberian tugas-tugas tersebut sejalan 
dengan tema yang diangkat oleh Panitia 
Pelaksana Fakultas (PPF) FIK, yaitu 
Membangun Jiwa Generasi Muda untuk 
Mewujudkan Mahasiswa Aktif, Mandiri, 
dan Kritis. Melalui pelaksanaan serangkaian 
ospek fakultas, panitia berharap kegiatan 
berjalan dengan lancar, tujuan tercapai, dan 
mahasiswa baru juga dapat menerima materi 
yang disampaikan nanti.

Sementara itu, mahasiswa baru FIK yang 
berinisial I, mengungkapkan tanggapannya 
perihal penugasan tersebut. “Bermanfaat 
kok. Tapi ada yang bikin bingung, seperti 
profil dosen itu soalnya nyari dari website 
ada yang beda-beda, jadi kita takut salah 
mau ngerjainnya. Terus juga itu daftar dosen 
yang 2017, takutnya udah ada yang ganti 
juga. Yang denah kita juga masih bingung 
karena kelompoknya aja belum tau,” kata I. 
(crn/vin//rzk)

Maba Kenali FIK: Dari Denah Hingga 
Profil Dosen

Salam Persma!
LPM Siar UKM Penulis UM menerima karya kawan-kawan berupa berita/ 

opini/ puisi/ karikatur bertema “Kehidupan Kampus” dan “Mahasiswa Baru”. 
Karya yang terpilih akan berkesempatan dimuat di Buletin edisi PKKMB 

2019 atau di website siar. Kirim karya kalian ke siarlpm@gmail.com
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Panitia Pengenalan Kehidupan Kampus 
bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) dari Fakul-
tas Teknik (FT) telah melakukan persiapan  
PKKMB FT sejak 15 Juli. PKKMB fakultas 
akan diadakan pada hari Jumat mendatang 
(16/8). 

Panitia melakukan rapat dan mengonsep 
acara dengan harapan agar berjalan lan-
car dan sesuai rencana. Sedangkan untuk 
peraturan yang diterapkan, mereka hanya 
mengikuti peraturan yang telah diturunkan 
oleh rektor. Contohnya ketentuan panjang 
rambut bagi mahasiswa baru (Maba) la-
ki-laki. Selain itu, Maba juga mendapatkan 
penugasan untuk mengumpulkan karton 
dan artikel. 

Fakrul Amin Marta, selaku ketua pelak-
sana PKKMB FT, mengungkapkan bahwa 
karton tersebut akan dibuat sebagai paper-
mob. Sedangkan artikel terbaik akan diung-
gah di media sosial Fakultas Teknik. Na-
mun, acara papermob tidak akan diadakan 
pada saat PKKMB karena mahasiswa baru 
diharuskan pulang pukul 13.00 WIB. “Pa-
permob kami adakan saat Ksatria Devel-
opment Program (KSDP),” ungkap Fakrul. 
KSDP sendiri merupakan serangkaian ke-
giatan ospek lanjutan dari FT. 

Menurut pendapat Masyaril Huda, se-
bagai Ketua Dewan Mahasiswa Fakultas 
(DMF) FT, “Dengan adanya papermob ini, 
mahasiswa akan mengganggap kegiatan 

ini have fun. Selain itu, dapat 
menunjukkan dan menyam-
paikan identitas FT.”

Pemberian sanksi juga 
akan dilakukan untuk ma-
hasiswa yang tidak menaa-
ti peraturan. Selain untuk 
mendisiplinkan mahasiswa, 
sanksi ini juga untuk men-
gukur pelaksanaan PKKMB 
itu dengan menyiapkan form 
pengawasan dan kuisioner. 
(asb/anw//rzk) 

Mengintip Persiapan PKKMB 

Fakultas Teknik

Foto: Salsabila/Siar
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Selasa, (13/8) telah dilaksanakan 
bimbingan keagamaan untuk mahasiswa 
baru 2019 yang beragama Buddha pada 
acara Pengenalan Kehidupan Kampus 
Mahasiswa Baru (PKKMB) di lantai tiga 
gedung O3 Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam (FMIPA). Pada tahun 
ini, mereka telah mendapatkan pembinaan, 
setelah tahun-tahun sebelumnya mereka 

dibantu oleh Unit Kegiatan Mahasiwa 
Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma 
(KMHD). Pihak kemahasiswaan sudah 
mengkooordinasikan hal ini dari rapat yang 
dilakukan. Akan tetapi, perkumpulan ini 
belum menjadi sebuah UKM.

Taat Setyohadi, Kepala Bagian 
Kemahasiswaan, menjelaskan bahwa 
syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi 
sebuah UKM diantaranya adalah memiliki 
anggota minimal 50 orang, kecuali untuk 
UKM keagamaan, pernah berprestasi 
minimal nasional, serta memiliki AD/
ART dan struktur organisasi. Setelah 
memenuhi syarat tersebut, calon UKM 

harus mengajukan surat usulan dan pihak 
kemahasiswaan akan membentuk tim 
untuk memverifikasi terkait kelayakan 
calon UKM tersebut. “Kayak Gempita 
yang kemarin. Misalnya waktu itu, 
kita punya 23 difabel belum ada yang 
mengurus. Dan akhirnya terbentuklah 
itu.” jelasnya.

Michael Aprillino Fernandes, 
Mahasiswa Ilmu Sejarah 2016, selaku 
perintis perkumpulan yang kini 
beranggotakan 16 orang ini berharap 
bahwa Perkumpulan Mahasiswa Buddha 
dapat menjadi sebuah UKM meskipun 
pada tahun 2018 sempat tertunda karena 
kurang siapnya anggota. “Kami berusaha. 

Setidaknya minimal, walaupun tidak jadi 
UKM sekarang, kami sudah memiliki 
jalannya, jadi adik tingkat saya tinggal 
melanjutkan. Saya akan tetap membantu 
memberikan banyak masukan, sebagai 
seorang senior, meskipun sudah tidak lagi 
di UM.” tambahnya. (nia//rzk)

Gerbang Awal Perkumpulan 
Mahasiswa Buddha Menjadi 

UKM

Ilustrasi: Echa/Siar
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“Dulu masih ada kantinnya, sekarang 
kurang tahu, masih ditutup, tapi katanya mau 
dibuka lagi, sekarang masih belum ada yang 
jualan,” ujar Dwi Nur Cholis, mahasiswa 
Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, 
Fakultas Ilmu Sosial (FIS), Universitas 
Negeri Malang (UM).

Ketidakjelasan informasi mengenai 
perpindahan kantin FIS, memunculkan 
ragam dugaan dari mahasiswa. Banyak dari 
mereka yang berpendapat bahwa kantin 
di FIS sudah tidak difungsikan, ditutup, 
bahkan digusur. 

Saat ditemui di ruang kerjanya, Dwi 
Astutik, Kepala Sub Bagian Akademik 
dan Kemahasiswaan FIS memberikan 
keterangan bahwa kantin FIS tidak ditutup. 
Melainkan karena Gedung FIS termasuk 

sebagai cagar budaya yang tidak boleh 
dibangun atau alih fungsikan. “Kami lebih 
memberi kesempatan pada mahasiswa untuk 
berwirausaha, kami beri tempat dan modal, 
beberapa belum jalan karena kesibukan,” 
ungkap Astutik. 

Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) 
adalah salah satu sasaran dari mahasiswa 
yang diharapkan dapat berkontribusi pada 
pengadaan kantin sementara ini. “Kami 
berharap kantin berjalan seperti dahulu. 
Jadi tidak hanya mahasiswa yang membuka 
usaha tapi ada yang dari luar juga, sehingga 
meskipun mahasiswa sibuk beraktivitas 
tetap bisa buka kantinnya,” ujar Shaffa 
Renata, mahasiswa Pendidikan Sejarah 
yang merupakan anggota HMJ Sejarah. 
(eca/wht//rzk).

Ada Apa dengan 
Kantin FIS ?
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Kalian yang kini menyandang status baru
Sadarkah kalian dimana statusmu?

Megahnya kampus jangan menyilaukan pandangan
Kau harus kritis, bukan apatis
Bangsa ini tak butuh nilai IPK 
Tindakanmu adalah bukti nyata
Karena mahasiswa adalah  agen perubahan

Kau  memegang tangungjawab memajukan bangsa ini
Ibu pertiwi, tempatmu mengabdi dan curahkan dedikasi
Jangan hanya menjadi kupu kupu 
Wahai mahasiswa baru

Teruntuk Mahasiswa 
Baru

Oleh: Orang di kiri jalan

Puisi

Ilustrasi: Echa/Siar


