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Mengudaranya Balon Sebagai tanda Pembukaan PDKT 2012 

FTI UII

“Setelah usainya Pesona Ta’aruf (PESTA) Universitas Islam Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 30-31 Agustus 
2012 kemarin, kini mahasiswa baru dan mahasiswi baru (maba dan miba) Fakultas Teknologi Industri Universitas 

Islam Indonesia (FTI UII) mengikuti ospek fakultas Pesona Dunia Kampus dengan Ta’aruf atau yang disingkat dengan 
PDKT. Serangkaian acara yang telah disiapkan oleh panitia PDKT tengah menanti kehadiran maba dan miba FTI UII 

agar mereka dapat lebih mengenal kampus FTI UII dan dapat memahami sepenuhnya makna dan peranan mahasiswa 
sebagai agent of change.“

 PDKT 2012 akan berlangsung selama 2 hari, 
yaitu 2-3 September 2012. “Nama PDKT dipilih karena 
dirasa familiar dan mudah diingat oleh maba-miba,” 
ungkap Salis Ibnu Kosria selaku Ketua SC PDKT 2012. 
PDKT 2012 mengusung tema Semangat Rejuvinasi. 
Rejuvinasi merupakan peremajaan kembali, sehingga 
dari kegiatan ospek pada tahun ini dari pihak panitia 
mencoba merejuvinasi atau meremajakan kembali 
peran mahasiswa. Selain itu, dari tema tersebut 
diharapkan maba-miba dapat mengerti makna dari 
mahasiswa sebenarnya sehingga maba-miba mengerti 
perbedaan mahasiswa dengan siswa. Pada saat ini 
mahasiswa lebih cenderung ke urusan akademik 
semata, dengan adanya kegiatan PDKT ini diharapkan 
mahasiswa yang akan datang dapat menjalankan 
fungsi dan peranannya sebagai agent of change.
 Salis menegaskan bahwa ospek yang dilakukan 
FTI UII ini bebas dari perpeloncoan ataupun bullying 
seperti yang telah disampaikan oleh pihak rektorat 
pada kuliah perdana UII tanggal 29 Agustus 2012 
kemarin. ”Dari pihak Dekanat pun sekitar 2 tahun 

Memahami PDKT 2012
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yang lalu juga pernah mengatakan seperti 
itu,” ungkap mahasiswa jurusan Teknik Mesin 
angkatan 2009. 
 Panitia tidak akan melakukan 
tindakan perpeloncoan dan kontak fisik 
sedikitpun terhadap maba-miba karena pada 
hakikatnya perpeloncoan merupakan konsep 
opsek yang tidak ideal dan tidak sesuai 
dengan keinginan pihak kampus. Sedangkan 
teriak-teriakkan yang dilakukan oleh divisi 
DPL dilakukan untuk tujuan pendisiplinan 
maba-miba agar datang tepat waktu dan 
sebagainya, sama sekali tidak bermaksud 
untuk bullying.
 Pada PDKT tahun ini, jumlah jamaah 
lebih banyak dari tahun sebelumnya, yakni 
sebanyak 26 jamaah. “Kalau sekarang ini 
Sekarang ada 26 jamaah dengan jumlah 
maba-miba melebihi 1000,” ujar Salis. 
Dengan penambahan jamaah ini diharapkan 
acara PDKT ini berjalan sukses. Kegiatan 
dipusatkan di depan kampus FTI dan 
beberapa kegiatan juga dilaksanakan di 

dalam kelas, seperti Studium General.
 Panitia dibentuk ketika ketua LEM 
(Lembaga Eksekutif Mahasiswa) dilantik. Panitia 
pada tahun ini berjumlah 176 mahasiswa yang 
berasal dari semua jurusan di FTI UII. Menurut 
Salis, Tata tertib untuk yang dibuat tidak 
menyulitkan maba-miba, adapun perlengkapan 
yang dibawa esensinya untuk mereka sendiri.
 Beberapa kendala ditemui saat persiapan, 
antara lain terpotongnya waktu persiapan karena 
libur puasa dan lebaran. Sehingga menyebabkan 
singkatnya waktu untuk persiapan, bahkan jika 
diakumulasikan waktu persiapan kurang dari 1 
bulan.
  “Dengan menerapkan semangat 
rejuvinasi, mereka lebih sadar kalau mahasiswa 
tidak hanya akademik tetapi mahasiswa itu agent 
of change. Mereka bisa mencoba melatih diri 
mereka di tempat-tempat yang telah tersedia 
di sini sepeti kepanitiaan, organisasi, agar 
meraka sadar bahwa mereka bukan siswa lagi”, 
ungkap Salis mengakhiri wawancara di sela-sela 
kegiatan. (*Annisa, Anggyk)

TEPIAN REDAKSI
Assalamualaikum Wr. Wb

Rangkaian acara Pesona Dunia Kampus dengan Ta’aruf (PDKT) dimulai. Hari yang 
dimana akan menjadi kenangan berbeda dengan Pesona Ta’aruf yang telah dijalani dua 
hari sebelumnya. Dengan segala keterbatasan PROFESI mencoba memberi informasi 
mengenai serba-serbi PDKT, Profil Departemen Pemandu Jamaah, dan cerita di balik 
pos kesehatan. 
Akhir kata kami ucapkan “Selamat Datang” di kampus perjuangan. Perjalanan panjang 
telah menanti teman-teman semua. Jadilah mahasiswa yang kritis dan mampu 
menjalani peran mahasiswa yang sesungguhnya, semoga sukses di akhir perjalanan.

Wassalamualaikum Wr. Wb.
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PERNIK
PERNAK

Nama   : Dimas
Jurusan  : Teknik Industri
Jamaah  : Al-Balad
Kesan-kesan : kalo materinya bikin ngantuk tapi enak bisa nambah temen, ngelatih mental, 
    disiplin, acaranya asik. Pesan kalo bias tepat waktu, karena makannaya tadi 
    molor. Masuknya kalo bias jangan jam 5 soalnya mepet subuh.

Nama   : Nazri Afandi Pasaribu
Jurusan  : Teknik Mesin
Jamaah  : Al-Ikhlas
Kesan-kesan : Mantap. Tapi Sayang Sangat berlebihan di bagian shock terapy tadi. Kasian 
    sama teman-teman yang mental lemah.

Nama   : Nani Harniawati
Jurusan  :Teknik Informatika
Jamaah  : Al-Kautsar
Kesan-kesan : “Penak Ke”. Kesannya asik-asik aja, penuh tantangan. Meskipun capek, bangun 
    pagi pulang sore, banyak tugas (atribut ospek), tetap “penak ke”….!!!
                Seru….

Nama   : Alifah Mega P
Jurusan  : Teknik Kimia
Jamaah  : Al-Lahab
Kesan-kesan : Gokill!!!!!!,,,,

Nama   : Intan Prihandini
Jurusan  : Teknik Elektro
Jamaah  : Al-Ikhlas
Kesan-kesan : PDKT 2012 seru banget acaranya

Nama   : Dudrajar Dj
Jurusan  : Teknik Industri
Jamaah  : An-Nas
Kesan-kesan : Hampir sama dengan PESTA, tetapi lebih asik, lebih semangat, lebih berisi,karena 
    lingkupnya lebih kecil jadi lebih mudahbertemu teman yang sejurusan.
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 Perhelatan Pesona 
Ta’aruf (PESTA) telah berlalu, 
kini mahasiswa dan mahasiswi 
baru (maba dan miba) Fakultas 
Teknologi Industri Universitas 
Islam Indonesia (FTI UII) 
menjalani acara Pesona Dunia 
Kampus dengan Ta’aruf atau yang 
disingkat PDKT. PDKT merupakan 
rangkaian kegiatan ospek yang 
diselenggarakan oleh Lembaga 
Eksekutif Mahasiswa (LEM) 
FTI UII. Seperti PESTA, PDKT 
bertujuan untuk mengenalkan 
maba dan miba pada kampusnya, 
dalam arti yang spesifik untuk 
mengenal fakultasnya. Struktur 

LIPUTAN

KHUSUS

panitia PESTA dan PDKT hampir sama. 
Salah satunya adalah divisi Pemandu 
Jama’ah. 
 “Pemandu Jama’ah merupakan 
divisi yang bertugas untuk 
mengarahkan maba dan miba agar 
saat acara PDKT berlangsung  tidak 
bingung, memudahkan jalan acaranya 
PDKT, dan mendampingi maba dan 
miba dari acara PDKT dimulai hingga 
selesai,” jelaskan Koor divisi Pemandu 
Jama’ah, Fachrur Ishermanto. Selain 

itu pemandu jama’ah juga berperan dalam menyiapkan 
kebutuhan-kebutuhan maba-miba misal konsumsi siang 
dan juga memberikan informasi pada maba-miba yang 
membutuhkan bantuan.
 Pada acara kali ini pemandu jamaah berjumlah 
53 dengan 26 pasang pemandu jamaah yang bertugas di 
lapangan atau mendampingi maba-miba selama kegiatan 
PDKT berlangsung dan seorang koordinator pemandu 
jamaah. Setiap pasang pemandu jamaah bertanggung 
jawab pada satu jamaah yang terdiri dari 30-35 mahasiswa 
baru. Dari 26 jamaah ini tergabung menjadi 13 kelas untuk 
mengikuti materi kelas yang setiap kelasnya didampingi 
oleh 4 pemandu jamaah, 2 laki-laki dan 2 perempuan.
 Ada yang berbeda antara pemandu jamah dengan 
panitia lain yang terlihat jelas dari pakaian yang dikenakan. 
Meski sekilas tak ada beda pakaian panitia akan tetapi 
saat dicermati tampak sesuatu yang beda. Bila panitia lain 
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Dua dari sekian Pemandu Jama’ah yang tengah bertugas

Hiruk Pikuk 
Pemandu Jamaah

oleh : Abik /  Maryonid
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menggunakan hem dan celana jeans yang ditutup dengan jas almamater maka pemandu jamaah 
mengenakan pakaian batik, celana/rok kain yang ditutup dengan jas almamater UII, dan untuk 
perempuan mengenakan jilbab berwarna merah maron. 
 Pada acara PDKT hari pertama ini semua pemandu jamaah berkumpul tepat pukul 
04.45 dan langsung melakukan koordinasi untuk membagi jamaah dan bersiap untuk berjaga 
di halaman gedung FTI UII 
menyambut kedatangan 
maba dan miba.
Dalam satu departemen 
pemandu jamaah terjadi 
komunikasi intensif 
sehingga tidak menemui 
kesalahan komunikasi dan 
bila pada saat acara ada 
pemandu jamaah yang 
berhalangan hadir maka 
dapat digantikan dengan 
panitia lain.
 P e r e k r u t a n 
pemandu jamaah 
bersamaan dengan 
perekrutan panitia PDKT 
dari divisi lain yang dilakukan 
sebelum bulan romadhan. 
Awalnya jumlah pemandu jamaah tidak sampai 52 bahkan tidak dapat mendampingi keseluruhan 
dari jamaah sehingga dilakukan perekrutan lagi dan mengajak teman-teman lain untuk bergabung 
dengan pemandu jamaah. 
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Persiapan Jama’ah untuk mengatur Barisannya agar Rapi

LPM PROFESI
Mengucapkan

Selamat Bergabung di FAKULTAS TEKNOLOGI 
INDUSTRI

Universitas Islam Indonesia
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 Setelah mengikuti Pesona ta’aruf pada 
tanggal 30-31 Agustus 2012 dan diberikan libur 
pada tanggal 1 September 2012. Mahasiswa 
dan mahasiswi baru Fakultas Teknologi Industri 
2012 hari ini melakukan PDKT (Pesona Dunia 
Kampus dengan Ta’aruf). Tepatnya pada 
tanggal 2 September 2012 pada pukul 05.00 
WIB para maba-miba sudah bersiap di depan 
gerbang kampus Universitas Islam Indonesia 
untuk kemudian mengikuti serangkaian acara 
yang telah disiapkan oleh para panitia.
 Pagi itu lebih dari seribu mahasiswa 
dan mahasiswi baru Fakultas Teknologi Industri 
telah rapi dibariskan untuk menuju ke depan 
panggung dengan melewati beberapa pos 
pemandu barisan. Tidak sedikit para maba miba 
yang tumbang yang membuat para anggota 
devisi kesehatan cukup repot. Penangan yang 
cepat tanggap harus dimiliki oleh para anggota 
divisi kesehatan tersebut untuk menutup 
kemungkinan yang tidak diinginkan.
 Dibalik semua itu Boby Unggara 
salah satu staff divisi kesehatan dari jurusan 
Informatika ikut angkat bicara. Mahasiswa 
2010 yang mengaku bergabung bergabung 
dikesehatan sejak tahun lalu ini membenarkan 
bahwa tahun ini memang lebih banyak yang 
tumbang dibandingkan dengan tahun lalu, 
“Sebagian besar dari mereka tumbang karena 
belum sarapan”. Tambah mahasiswa yang 
sering disapa Boby ini ketika ditanya tentang 
sebagian besar penyebab para maba-miba 
tumbang ketika mengikuti PDKT.
 Berbeda dengan Riris. Mahasiswi 
Informatika angkatan 2011 yang bergabung 
sebagai staff kesehatan ini mengaku di 

kesehatan sendiri untuk pembagian obat 
di setiap posnya masih kurang tapi untuk 
keseluruhan masih bisa ditangani. Sebagai 
staff yang baru bergabung, Riris mengeluhkan 
tentang koordinasi setiap pos yang cukup 
menguras tenaga karena harus mondar mandir 
dari pos satu ke pos lainnya.
 Sebenarnya persiapan yang 
dimungkinkan terjadi pada pelaksanaan PDKT 
tahun ini. Hal ini terbukti dari pernyataan 
Gunandi salah satu  anggota TBMM (Tim Bantuan 
Medis Mahasiswa) yang ditugaskan untuk 
mengawasi dan membantu divisi kesehatan 
pada PDKT tahun ini. Mahasiswa kedokteran 
angkatan 2010 ini menyatakan bahwa sebelum 
diadakannya kegiatan seperti ini para 
anggota TBMM telah melakukan pelatihan 
dan koordinasi serta memberikan penyiapan 
obat-obatan sehingga tugas dari kesehatan 
itu sendiri terlaksana dengan sebaik-baiknya.
(*Ganang, Riszky M.)
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Seorang Maba yang ditandu oleh TIM Kesehatan

Cerita di Balik Pos Kesehatan


