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Setelah sekian lama menunggu, akh-
irnya para calon mahasiswa baru Universitas 
Islam Indonesia (UII) bisa merasakan atmosfer 
dari kegiatan orientasi mahasiswa baru 2011. 
Kegiatan yang diberi nama Pesona Ta’aruf 
(PESTA) tahun ini mengangkat tema “Menum-
buhkembangkan Kemandirian Guna Membentuk 
Mental Mahasiswa Yang Rahmatan Lil Alamin ”. 
Menurut M.Najihuddin selaku ketua Steering 
Comitee (SC) PESTA 2011, konsep PESTA 2011 
tersebut diimplementasikan guna mengajarkan 
kemandirian dan mengaktualisasikan potensi 
yang dimiliki mahasiswa baru agar menjadi 
pribadi yang bermanfaat. 

Konsep PESTA sebelumnya sudah di-
godok sejak minggu pertama Juni 2011. Latar 
belakang dipilihnya tema seperti tersebut diatas 
adalah karena berdasar pada realita kampus. 
Diharapkan dengan konsep tersebut, mahasiswa 
berminat untuk turut aktif dalam kelembagaan. 
Tidak hanya memanfaatkan kegiatan PESTA se-
bagai ajang perkenalan semata.

Rangkaian kegiatan PESTA 2011 sendiri 
rencananya akan dilaksanakan dalam dua hari, 
yaitu 6-7 Agustus 2011. Panitia telah menyiapkan 
berbagai kegiatan yang terbagi dalam lingkup 
indoor dan outdoor. Situasi PESTA tahun ini pun 
akan terasa berbeda, karena pelaksanaannya 

Oleh : Tony & Olip

“Hajatan tahunan UII pun tiba. 
Panitia menyiapkan berbagai konsep untuk merayakannya. 

Selamat Datang di Kampus Perjuangan.”
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yang bertepatan dengan bulan Ramadhan. Sehingga guna menghargai maba-miba yang menjalankan 
ibadah puasa, maka kegiatan akan lebih banyak diadakan secara indoor.

PESTA sendiri diadakan pada bulan puasa karena beberapa alasan. Panitia mengaku, pe-
nentuan tanggal PESTA yang jatuh pada saat Ramadhan lebih karena faktor teknis. “Karena kalau 
diadakan setelah bulan puasa, kita justru harus meminta panitia dan peserta untuk kembali ke 
Jogja”, ujar Anjasmara – Ketua Organizing Comittee (OC).

Kedatangan mahasiswa baru tahun ini akan disambut oleh divisi pemandu barisan sebelum 
memasuki arena kegiatan PESTA. Divisi pemandu barisan sendiri menggantikan peran dari Satuan 
Penertib Lapangan (SPL) untuk memandu mahasiswa memasuki arena PESTA dengan tertib. Seperti 
yang diungkapkan panitia sendiri menjamin, tahun ini tidak akan ada perploncoan terhadap maha-
siswa baru. Sedangkan soal bentakan-bentakan yang diberikan divisi pemandu barisan, digunakan 
untuk menertibkan maba-miba semata. “Kita tidak ada perploncoan dan tidak ada kekerasan”, 
tutur Bambang Hartoyo - Koordinator Komisi A.

Acara-acara PESTA sendiri sudah dirancang sedemikian rupa. Dari beberapa acara yang 
disiapkan panitia, terdapat beberapa acara utama. Beberapa diantaranya adalah Studium Gen-
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Assalamu'alaikum wr. wb.

Allhamdullillah, rangkaian acara Pesona Ta'aruf atau PESTA dimulai hari ini. Apalagi, ini 
adalah pertama kalinya PESTA di selenggarakan dalam bulan suci Ramadhan. Sehingga PESTA 
tahun ini tidak kalah meriah dengan tahun-tahun sebelumnya. PESTA dengan latar waktu 
Bulan Puasa menjadi sorotan kita dalam Liputan Khusus.
Akhir kata, sekali lagi kami ucapkan "Selamat Datang" di kampus perjuangan ini. Banyak 
persimpangan yang akan kalian temui selama perjalanan beberapa tahun ke depan, jangan 
pernah ragu dan selalu bijaklah memilih demi senyuman di akhir nanti.
Sampai jumpa di Gelegar tahun berikutnya !

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Tepian Redaksi

PESTA DALAM ANGKA 4567 ORANG (81 JAMA’AH)

erale dan FGD (Focus Group Discussion) yang diadakan pada hari pertama, dan Bakti Sosial yang 
diadakan pada hari kedua.

Khusus Studium Generale, tahun ini mengangkat tema “Fungsi Dan Peran Mahasiswa 
Dalam Mewujudkan Masyarakat Madani”. Panitia mendaulat Eko Prasetyo sebagai pembicaranya. 
Sedangkan FGD, berperan menggantikan acara simulasi aksi yang tahun ini ditiadakan. FGD sendiri 
diadakan untuk mengajak maba-miba mendiskusikan tentang metode penyampaian pendapat. 
Mengenai bakti sosial, akan diadakan pada hari kedua dan hanya dilakukan secara simbolik pada 
perwakilan desa binaan. 

Personel panitia sendiri berjumlah 315 orang. Terdiri dari 35 orang divisi pemandu bari-
san, 27 orang divisi kesehatan, dan sisanya terbagi dalam beberapa divisi lainnya. Sedangkan 
untuk divisi kesehatan juga turut dibantu oleh TBMM (Tim Bantuan Medis Mahasiswa) dari pihak 
Fakulltas Kedokteran UII.

Disinggung mengenai kendala, secara umum masih bisa ditangani oleh pihak panitia. Me-
nyoal dana, panitia mengaku hingga saat ini belum ditemui kendala yang berarti. Proses distribusi 
dana PESTA dan pengajuan sudah sesuai dengan kebutuhan panitia.
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Pesona Ta’aruf (PESTA) 
2011 merupakan  ini merupakan 
ajang pengenalan terhadap 
lingkungan kampus . sudah 
barang pasti sasarannya adalah 
para maba-miba yang ingin tahu 
dan antusias untuk mengetahui 
lingkungan Universitas Islam 
Indonesia.  Pihak Universitas 
dan Fakultas pun sangat mendu-
kung kegiatan ini karena banyak 
hal positif untuk maba-miba 
sebagai bekal memasuki dunia 
kuliah. 

Tapi bagi kebanyakan 
mahasiswa baru, wajib atau 
tidaknya partisipasi mereka da-
lam PESTA masih menjadi tanda tanya. Menanggapi tentang hal tersebut, Ir.Bachnas selaku Wakil 
Rektor III UII pun mengutarakan pendapatnya.  “Jangan sampai mahasiswa UII justru merasa asing 
masuk lingkungan UII”, ujar beliau.

Beliau berpendapat bahwa ospek merupakan masa transisi dari siswa menjadi mahasiswa, 
sehingga diharapkan mengubah sifat maba-miba menjadi lebih percaya diri dan tanggap terhadap 
lingkungan. Ditambahkan juga secara tegas bahwa ospek yang diadakan oleh UII bukanlah ajang 
untuk perploncoan,tapi merupakan ajang rasio dan keagamaan termasuk juga ta’aruf. 

Ketika disinggung tentang diwajibkan atau tidaknya ospek kali ini bagi mahasiswa baru 
UII, Ir.Bachnas mengungkapkan bahwa ospek merupakan kegiatan Keluarga Mahasiswa (KM).  “Jadi 
ospek wajib bagi maba dan miba karena ini merupakan pesta bagi mahasiswa”, ungkap beliau.
Untuk tahun ini, mahasiswa baru UII berkisar diangka 4000 orang. Angka tersebut merupakan 
hasil seleksi sistem dari sekitar 12.000 pendaftar yang melalui jalur CBT dan PBT. Jadi wajar jika 
kemudian diadakan “pesta” guna menyambut keberhasilan mereka menjadi mahasiswa baru UII. 
Setidaknya “pesta” tersebut direalisasikan dengan adanya PESTA 2011. (agung, muttabik,anggi)

“PESTA” MAHASISWA BARU
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 Suasana siang yang 
terik dan kondisi puasa tidak 
mempengaruhi semangat para 
maba-miba untuk mengikuti 
acara Studium General di ge-
dung Kahar Muzakir. Antrian 
mahasiswa baru yang hendak 
masuk gedung Kahar Muza-
kir terlihat memanjang. Para 
panitia pun ikut larut dalam 
kesibukan mengatur penen-
empatan maba-miba di dalam 
Auditorium Kahar Muzakir. 

Begitu semua maba 
dan miba masuk didalam ge-
dung, suasana mulai terasa 
penuh sesak. Beberapa maba 
bahkan terpaksa mengikuti 
acara dengan seadanya kar-
ena tidak mendapat tempat 
didalam Auditorium. Salah 

satu diantaranya adalah Yoga 
Gunawan. Tidak masalah bag-
inya duduk diluar gedung asal 
bisa mengikuti acara. “Biasa 
aja tuh Mas duduk diluar nggak 
masalah”, tandasnya. 

Sama halnya seperti 
yang dialami Diza Windasari. 
Miba Fakultas Ekonomi UII (FE 
UII) menganggap keadaan sep-
erti ini memang tidak kondusif, 
dikarenakan jumlah orang yang 
begitu banyak mengikuti acara 
ini.”Daripada di gedung nggak 
muat mendingan sekalian aja 
acaranya diluar, dikasih tenda 
semua kan malah enak toh 
mas?”, ujarnya. Diza sendiri 
mengaku mengetahui acara 
Studium General ini dari pe-
mandu jamaahnya.

 Keadaan yang penuh 
sesak ini membuat para pe-
mandu jamaah kebingungan 
dalam mengatur jamaahnya. 
Agung Budiharjo, salah satu 
pemandu jamaah dari FPSB 
mengakui bahwa keadaan sep-
erti ini diluar dari prediksi 
panitia. “Keadaan seperti ini 
diluar prediksi kita saat simu-
lasi dilakukan, hal ini terjadi 
sama seperti dengan tahun 
kemarin”, kata Agung.

Selain suasana yang 
penuh sesak, kondisi saat Stu-
dium General berlangsung jus-
tru terganggung. Hal tersebut 
dikarenakan suara berisik dari 
renovasi gedung juga meng-
ganggu acara stadium general 
kali ini. (Manggala)

STUDIUM GENERAL
KAHAR MUZAKIR DISESAKI MAHASISWA BARU
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Baru hari pertama PESTA berjalan, 
banyak maba-miba kelabakan mengurus atribut 
PESTA. Salah satunya adalah maba yang bernama 
Andi Kurniawan dari jamaah 73 (At-Thawwaf).  
Ketika maba lain sedang berbaris, ia justru se-
dang panik karena pesanan co-cardnya belum da-
tang. Sang ayah juga ikutan panik, tapi berusaha 
untuk tetap menenangkan anaknya. Ia beruntung 
karena panitia masih memberikan toleransi waktu 
kepadanya.

 “Kemarin itu janjiannya jam 7 di sini 
buat ngambil co-cardnya, tapi di sini malah 
masih tutup dan nggak ada orangnya”,  kata 
Andi dengan nada sedikit panik. Ia merasa ke-
colongan karena tidak sempat meminta  nomor 
telepon yang dapat dihubungi, alhasil ia hanya 
membawa kwitansi pemesanan co-card. Maba 
asal Pekalongan tersebut hanya mondar mandir 
kebingungan di depan KOPMA UII sambil melihat 
maba miba lain berbaris.

Ia mengaku baru mengambil co-cardnya 
pagi ini, dikarenakan kosnya yang terletak di 
daerah Condong Catur. Faktor tersebut membuat 
ia tidak sempat jika harus mengambil pesanannya 
semalam. “Saya kos mas di concat”, ujar Andi. 

Andi lebih memilih memesan co-card 
daripada membuat sendiri karena sulit dan tidak 
sempat untuk membuatnya. “Susah mas kalau 
mau buat sendiri, susah mengkepangnya, jadi ya 
pesen aja”, tambahnya. 

Keberuntungan pagi itu masih berpihak 
pada Andi. Karena beberapa menit berselang, si 
penjaja jasa pembuatan cocard pun datang untuk 
menyerahkan atribut milik Andi. Setelah mendap-
atkan cocardnya, Andi pun bergegas untuk segera 
memasuki barisan maba dan mengikuti rangkaian 
kegiatan PESTA.

 Dilain pihak, penyedia jasa pembuatan 
co-card yang tidak mau disebutkan identitasnya 
tersebut beralasan pemesan yang lainnya sudah 
mengambil pada semalam setelah tarawih. “Yang 
ngambil itu emang rumahnya jauh, makanya baru 
diambil pagi ini”, ungkapnya.  (Hanum, Rizky)

Panik Menunggu
Pesanan Cocard

FO
TO

 :
 P

RO
FE

SI
/M

AN
G

G
AL

A



Edisi I / Gelegar Universitas / 6 Agustus 2011 7

Rangkaian acara PESTA (Pesona Ta’aruf) 
Universitas Islam Indonesia telah resmi dibuka. 
Antusias dari mahasiswa baru UII membuat 
acara pesta terlihat begitu meriah. Tahun ini 
rangkaian acara orientasi mahasiswa baru terasa 
berbeda, tidak lain karena pelaksanaannya yang 
bertepatan dengan bulan Ramadhan. 

Hal ini tak ayal mengakibatkan perbedaan 
pendapat dari 
peserta yang 
m e n g i k u t i 
acara  PESTA 
2011. Beberapa 
m e n g a k u 
setuju dengan 
pe l ak sanaan 
o r i e n t a s i 
m a h a s i s w a 
b a r u  y a n g 
diadakan pada 
bulan puasa, 
s e d a n g k a n 
b e b e r a p a 
d i a n t a r a n y a 
beranggapan 
sebaliknya. 

Salah satunya adalah Pras, maba Jurusan 
Teknik Industri ini mengaku kecewa ketika 
ditanya tentang pendapatnya tentang PESTA 
di saat Ramadhan. “Lebih baik  dilaksanakan 
di bulan lain sehingga acara lebih seru dan 
bersemangat melaksanakannya”, ujarnya.  
Ia merasa lebih kecewa ketika mendapati 
jamaahnya tidak mendapat tempat bertenda di 

arena PESTA. “Masak ada yang pake tenda ada 
yang tidak, jadi ada yang kepanasan ada yang 
tidak kepanasan”, tambahnya. 

Namun meski ada yang merasa kecewa 
terhadap pelaksanaan PESTA 2011, ada juga 
suara yang menyanjung pelaksanaan orientasi 
mahasiswa baru pada bulan Ramadhan. “Lebih 
baik dilaksanakan dibulan puasa, acara tidak 

banyak bentak-
bentakan  juga 
jadi terasa lebih 
santai”, ungkap 
K a r t i k a  S a r i ,  
m i b a  J u r u s a n 
Statistika. 

K e t i k a 
k e d u a n y a 
d i w a w a n c a r a 
mengenai manfaat 
yang diperoleh dari 
mengikuti PESTA 
2011, keduanya 
m e n a n g g a p i 
d e n g a n 
j a w a b a n  y a n g 

positif. “Acara PESTA bermanfaat bagi saya 
pribadi,mendengarkan ceramah, mengenal 
struktur orgaisasi suatu lembaga, tempat-
tempatnya, khususnya dalam hal perkenalan 
antar mahasiswa baru”,  jelasnya.

Sudah hal biasa dalam pelaksanaan sebuah 
kegiatan akan ada pro-kontra didalamnya. Meski 
begitu, setidaknya kita bisa mengambil hikmah 
dan manfaat daripadanya.   (Isal,Riszki)

PRO-KONTRA PESTA 2011
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Waktu menunjukkan baru menunjukkan 
pukul 06.30, tetapi Kantor Lembaga Eksekutif 
Mahasiswa Universitas (LEM U) yang terletak di 
sebelah utara Masjid Ulil Albab mendadak ramai 
oleh para mahasiswa baru yang sibuk mencari 
nama jamaah mereka untuk mengikuti Pesona 
Ta’aruf (PESTA)). Nama jamaah inilah yang 
nantinya akan mereka gunakan pada rangkaian 
acara PESTA. Pembagian nama jamaah diguna-
kan untuk mengelompokkan mahasiswa baru 
dalam tiap-tiap grup. Namun meski begitu, 
ada saja beberapa Maba dan Miba yang belum 
mendapat jamaah.

 “Pengumumannya baru keluar hari ini”, 
ujar salah satu maba yang enggan disebutkan 
namanya. Ada pula maba yang mengaku belum 
sempat melihat pengumuman nama jamaahnya. 
Padahal, menurut salah satu wali jamaah yang 
berjaga di sekitaran kantor LEM U mengatakan 
pengumuman nama jamaah sudah fix lalu dibuat 

dan ditempelkan sejak kemarin.
Kurangnya persiapan maba dan miba 

mungkin membuat mereka menjadi tidak tahu 
nama jamaahnya untuk PESTA kali ini. Lagi-lagi 
peristiwa tahun lalu kasus yang sama tidak 
sebanyak tahun ini. Padahal panitia sudah 
mempersiapkan nama jamaah sejak sehari 
sebelumnya. “Nama jamaah sudah disiapkan 
hari sebelumnya, malamnya di upload”, ujar 
Eko Budi , selaku Panitia Komisi A.

Alangkah baiknya maba dan miba mem-
persiapkan segala sesuatu untuk atribut PESTA 
secara lebih matang. Mulai dari apa saja yang 
harus dibawa, pakaian, waktu, serta persiapan 
lainnya yang dirasa perlu. Sehingga diharapkan 
nantinya masalah nama jamaah yang sebenarnya 
cukup sepele ini  dapat diminimalisir atau bah-
kan tidak muncul masalah seperti ini lagi untuk 
suksesnya pelaksanaan PESTA pada tahun ajaran 
berikutnya. (imam rahmadi, radit).

Nama Jamaah Berujung Masalah
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Setelah mengikuti be-
berapa rangkaian kegiatan yang 
dimulai dari kedatangan maba/
miba pada pukul 07:00-08:00 
WIB, hingga opening ceremony 
yang diisi oleh sambutan-samb-
utan dari beberapa petinggi 
universitas. Para maba/miba 
yang dikumpulkan di lapangan 
FPSB dengan ditutupi tenda, 
yang di awali dengan nyanyian 
hymne UII. Dilanjutkan dengan 
mendengarkan setiap sambu-
tan yang diuraikan, kemudian 
ditutup dengan pembacaan 
doa. Selesai itu, dilanjutkan 
dengan acara studium general 
yang dilaksanakan di gedung 
Kahar Mudzakir. Tiap-tiap bari-
san maba/miba digiring satu 
persatu ke dalam gedung den-
gan tertib.

Tepat pukul 09.50 WIB, 
beberapa menit setelah maba/
miba sudah terkumpul di dalam 
gedung, terjadi sedikit ketegan-
gan di sayap utara pintu keluar 

remote. Namun untuk menyala-
kan AC tersebut membutuhkan 
waktu yang lama karena perlu 
dipencet berulang kali.

Menanggapi kejadi-
an ini, ketiga satpam me-
nyayangkan panitia yang 
tidak menjelaskan dengan 
rinci tentang penggunaan ru-
angan. “Sebelum maba-miba 
masuk ruangan, panitia tidak 
mengkonfirmasi,”jelas Sutardi 
salah seorang dari satpam di 
gedung Kahar Mudzakir. Oleh 
karena itu satpam tidak meny-
alakan AC sebelumnya. “Apa-
bila konfirmasi dulu, tentu 
kami tidak akan menolak untuk 
menyalakan AC’” tambahnya. 
Ia pun menyarankan agar se-
tiap mengadakan acara satu 
jam sebelumnya mengkon-
firmasi terlebih dahulu agar 
tidak terjadi hal-hal yang tidak 
diinginkan.(Maryonid, nisa, 
anggi)

gedung atas Kahar Mudzakir. 
Ketegangan terjadi diantara 
maba-miba yang duduk diluar 
gedung karena tidak mendapat 
tempat di dalam ruangan. Ke-
jadian ini melibatkan seorang 
panitia PESTA dengan tiga 
orang satpam yang sedang ber-
tugas. Ketegangan disebabkan 
oleh AC gedung yang sebagian 
tidak menyala, sedangkan ia 
menginginkan AC dalam ruan-
gan tersebut menyala semua 
agar maba-miba tidak merasa 
gerah. Ia menyalahkan satpam 
atas kejadian tersebut.

Satpam mengakui jika 
sebagian AC memang tidak 
menyala. Dijelaskan olehnya 
bahwa sebagian AC dikontrol 
dari ruang operator sound dan 
ia tigak memegang kunci ruan-
gan tersebut. Kunci tersebut 
dibawa oleh operator sound 
yang sedang tidak bertugas.  
Sebagian AC yang tidak me-
nyala dapat dinyalakan dengan 

Panitia VS Satpam
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PERNAK

PERNIK

Nama: Kalimantan Timur (Manajemen)
Jamaah :Al-Jabar
Pesan dan Kesan: Ospek tahun 2011 lumayan seru, 
cuma karena  pelaksanaannya pas puasa,jadi suasan-
anya kurang mendukung.

Nama: Arifin (FTI)
Jamaah: Al-Khalik
Pesan dan Kesan: Ospeknya kurang menantang (Pua-
sa)

Nama : Ahmad Farid (T.Lingkungan)
Jamaah : 76
Pesan dan kesan : Banyak Manfaat yang dapat di am-
bil dari kegiatan ini dari penyampaian materi dan 
lain-lain. tetapi capek banget.

Nama : Fitri (Kedokteran)
Jamaah : AR-Rahim
Pesan dan kesan : Acara pesta sangat besar untuk 
orientasi Maba/Miba, karena banyak acara yang san-
gat bermanfaat.
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