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Jurnal Pesona Dunia Kampus denganTa’aruf Universitas Islam Indonesia

 Pesona Dunia 
Kampus dengan 
Ta’aruf (PDKT) hari 
pertama Fakultas 
Teknologi Industri 
Universitas Islam 
Indonesia telah 
berlangsung dengan 
lancar pada tanggal 
2 September 2012 
kemarin. Kini 
mahasiswa baru 
dan mahasiswi 
baru (maba-miba) 
mengikuti rangkaian acara ospek fakultas 
untuk hari kedua. Berbagai acara seru dan 
bermanfaat telah mewarnai acara PDKT 
hari pertama. 
Pada hari kedua ospek fakultas, maba-
miba Fakultas Teknologi Industri (FTI) mulai 
berdatangan pukul 05.00 WIB dan disambut 
oleh pemandu barisan untuk merapikan 
dan memeriksa barang bawaan. Mereka 
dikumpulkan di barisan menuju kampus FTI 

POTRET
PDKT Hari Kedua

“Pesona Dunia Kampus dengan Ta’aruf (PDKT) Universitas Islam Indonesia 2012 telah usai 
dan berjalan dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Berbagai rangkaian acara seru penuh 

makna dan bermanfaat memberi warna pada jalannya PDKT.”

UII. Di depan kampus 
FTI UII, maba-
miba kemudian 
disambut oleh MC 
yang telah menanti 
dan dilanjutkan 
dengan pembacaan 
ayat suci Al Quran 
dan Tausiyah. 
M a b a - m i b a 
tetap mengikuti 
berbagai rangkaian 
acara yang telah 
dipersiapkan oleh 

panitia walaupun di bawah panas terik matahari.
Satrio, selaku ketua OC PDKT 2012 mengungkapkan 
bahwa secara umum acara ospek yang telah 
berlangsung hari pertama kemarin tidak ada 
masalah yang terlalu besar. Namun yang menjadi 
sorotan adalah jumlah panitia yang terlibat. 
“Karena dari awal posisi kita di kegiatan ospek 
ini kan setelah lebaran, jadi banyak sekali panitia 
yang masih dalam keadaan libur”, ujar Satrio. 
Namun sejauh ini, untuk masalah kehadiran 
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panitia saat pelaksanan ospek pertama 
maupun kedua tidak ada kendala karena 
masih bisa ditutupi oleh kehadiran panitia 
lain.
Dari sisi pelaksanaan, Satrio mengungkapkan 
bahwa tidak ada kendala yang mengganggu 
sehingga pelaksanaan ospek ini berjalan 
lancar. Satrio juga menambahkan, tidak ada 
senioritas yang terjadi selama pelaksanaan 
ospek ini seperti yang diperbincangkan 
orang-orang. “Alhamdulillah dari OC sendiri 
kerjasamanya sangat keren banget, dan 
juga kompak banget untuk bisa menutupi 
bagian yang bolong-bolong”, ungkap Satrio.
 Pelaksanan ospek di hari kedua 
ini berbeda dengan hari pertama. Hari 
pertama lebih difokuskan untuk acara 
indoor atau kelas dan materi pengetahuan 
tentang kampus maupun kelembagaan yang 
ada di kampus FTI.  Sedangkan hari kedua 
lebih condong ke acara outdoor kampus 
dan lebih banyak untuk have fun.
Satrio mengungkapkan, jumlah peserta 
yang mengikuti acara ospek fakultas ini 
diperkirakan 600an mahasiswa. Namun 
tahun ini, untuk penerimaan mahasiswa 
FTI mengalami peningkatan yang cukup 
banyak hingga menembus 1020 mahasiswa. 
Sehingga peserta yang hadir saat ospek 
hari pertama sekitar 700an mahasiswa, 
sedangkan untuk hari kedua terjadi 
pengurangan jumlah peserta namun tidak 
terlalu banyak.
 Salis, selaku ketua SC PDKT 
2012 mengungkapkan hal yang sama 
bahwa tidak terjadi kendala yang 
terlalu menghambat berjalannya ospek. 
Walaupun acara pembukaan ospek hari 
pertama sempat tertunda beberapa saat 
karena keterlambatan kehadiran Dekan 
FTI UII, tetapi acara tetap berlangsung 

sesuai dengan konsep yang telah dibuat. Salis 
menambahkan bahwa panitia banyak belajar dari 
pelaksaaan Pesta yang telah berlangsung pada 
tanggal 30-31 Agustus 2012 lalu, sehingga acara 
PDKT juga berjalan lancar. “Gak ada masalah yang 
berat, karena kita sesuai dengan konsep di buku 
biru itu dalam bentuk proposal jadi Alhamdulillah 
sampai sekarang dan Insya Allah untuk kedepannya 
gak ada masalah”, ujar Salis. 
 PDKT 2012 hari kedua ini cukup berkesan 
bagi beberapa maba-miba. Misalnya bagi Sofyan 
Ali, maba jurusan Teknik Informatika ini merasa 
acara PDKT ini cukup menyenangkan dan asyik. 
Maba dari jamaah Quraish ini juga sempat 
mendapat hukuman menyanyi dari panitia karena 
cocard yang ia bawa salah. “Rasanya capek, belum 
sarapan, baru bangun langsung kesini kemudian 
dibentak-bentak, disuruh dorong motor pula”, 
tambah maba asal Gunung Kidul ini. 
Begitu juga dengan Waza, miba jurusan Teknik 
Industri ini mengaku ada perbedaan di hari kedua 
tentang hukuman yang diberikan kepada maba-
miba yang terlambat. Ia datang pukul 05.30 WIB 
namun ia disuruh berbaris di barisan maba paling 
belakang oleh panitia. Miba asal Cilegon Banten 
ini mangaku disuruh mencari nomor handphone 
kakak angkatan dan mencari nama kakak angkatan 
yang menurutnya hukuman tersebut tidak ada di 
aturan. “Hari kedua asyik sih tapi belum sampai 
selesai sih jadi belum tahu nanti seterusnya”, ujar 
miba dari jamaan Al Ikhlas ini.(*Hanum, Riszky) 

“ T e r j a d i 
p e n g u r a n g a n 
jumlah peserta 
pada hari kedua”
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Bidang Redaksi
Redaksi merupakan dapurnya PROFESI. Bidang inilah 
yang bertanggungjawab mengurusi segala hal yang 
menyangkut pemberitaan, mulai dari penentuan 
tema hingga selesainya proses layout.

PSDM (Pengembangan Sumber Daya manusia)
Mengurusi perihal regenasi pengurus sebagai generasi 
LPM PROFESI dalam menjalankan roda organisasi. 
Disamping itu, bidang ini juga bertanggung jawab 
dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia 
dengan mengadakan pelatihan-pelatihan yang 
terkait dengan skill yang dibutuhkan tiap-tiap 
bidang.

Bidang Jaringan Kerja
Hal-hal yang terkait dengan eksistensi LPM PROFESI 
didalam dan diluar FTI di tanganni oleh bidang ini. 
Beberapa kunjungan juranlistik ke media massa 
telah dilakukan guna meningkatkan wawasan ilmu 
jurnalistik. Saat ini LPM PROFESI aktif dalam PPMI 
(Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia).

Bidang SIRKUS (Sirkulasi dan Usaha)
Sirkulasi dan usaha mendukung jalannnya roda 
organisasi dari segi pendanaan tanpa mengurangi 
independensi PROFESI untuk mengemukakan 
kebenaran. Selain itu SIRKUS bertanggung jawab 
pendistribusian produk PROFESI.

Bidang Riset danPustaka
Bidang yang bertugas menyediakan referensi bagi 
kepentingan pengurus PROFESI yang nantinya 
berguna bagi penerbitan. Selain itu, bidang ini juga 
mengadakan dokumentasi buku dan media cetak 
yang masuk ke PROFESI. 

Rancang Grafis dan Forografi (RGF)
RGF bertugas mempercantik produk PROFESI. Dalam 
pengerjaannya, bidang ini banyak menggunakan 
bantuan komputer serta didukung oleh gambar hasil 
fotografi.

SELAYANG

PANDANG
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LIPUTAN

TEPIAN REDAKSI
Assalamualaikum wr wb.
 Alhamdulillah rangkaian kegiatan Pesona Dunia Kampus dengan Ta’aruf telah usai dan 
berlangsung dengan lancar tanpa kurang suatu apapun. Dua hari PDKT yang melelahkan tapi 
penuh dengan kesan dan kenangan tak ternilai dalam benak teman-teman mahasiswa baru 
fakultas teknologi industri Universitas Islam Indonesia. Di kesempatan ini profesi mencoba 
menyajikan informasi mengenai antusias peserta di hari kedua Pesona Dunia Kampus dengan 
Ta’aruf, AKSI menyemarakkan Pesona Dunia Kampus dengan Ta’aruf, Aksi Si “Slayer Merah”, 
dan Potret PDKT Hari Kedua.
 Dengan selesainya acara PDKT 2012 maka berakhir pula kebersamaan GELEGAR 
menemani pembaca sekalian. Selamat berkarya sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia. 
sampai jumpa di edisi tahun depan.
Wassalamualaikum wr wb.

 Memasuki hari kedua para maba miba 
dipertemukan kembali pada pagi ini jam 05.00 
WIB pada penyelenggaraan acara PDKT. Pagi 
ini maba miba duduk rapi di barisan jama’ah 
masing-masing sambil menunggu maba miba 
lain yang belum hadir. Dipandu oleh panitia 
maba-miba melakukan senam pagi agar 
mereka kembali segar setelah berlari-lari dari 
bolevard Universitas Islam Indonesia. 
Tampak jelas terlihat perbedaan jumlah 
mahasiswa yang hadir diantara barisan maba-
miba yang sedang tergopoh-gopoh mengikuti 
instruksi dari DPL maupun yang sudah tiba dan 
berbaris di depan panggung. Walaupun jumlah 
maba-miba yang hadir mengalami penurunan, 
tak mengurangi antusiasme mereka untuk 
mengikuti serangkaian acara yang telah 
disusun oleh panitia.
 Alasan penurunan jumlah kehadiran 
ini kemungkinan disebabkan kelelahan dan ada 
pula yang tidak hadir karena sakit. ”Mungkin 
karena kelelahan karena tiga hari yang lalu 

juga ada ospek dari Universitas dan persiapan 
dari mental dan fisik peserta juga kurang”, 
menurut pendapat Bona Utama selaku staf 
DPL. 
 Menambahkan dari wali jamaah 
Al-Kafirun, Azza,”Jamaah saya yang hadir 
berkurang sekitar dua atau tiga dari hari 
kemarin”,”mereka tidak hadir karena 
kurangnya antusias terhadap acara ini”. 
Ada pula Rahma, miba dari jama’ah Al-lail 
juga menyayangkan ketidak hadiran teman-
temannya, dia mengatakan dari jumlah 40 
jama’ah yang seharusnya ada, pada hari 
pertama hanya dua puluh delapan yang hadir 
dan pada hari ini semakin berkurang menjadi 
dua puluh dua peserta. Menurutnya teman-

Antusias Peserta 
di Hari Kedua 

PDKT 2012
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Menunggu Partisipasi Anda
di 

LPM PROFESI FTI UII

teman tidak hadir karena ada yang sakit. Miba yang satu ini mengaku masih mengikuti acara 
PDKT ini karena ingin menambah lebih banyak lagi teman. ”Saya mengikuti acara ini biar sekalian 
saja, kan rugi entar udah ikut yang hari pertama kok hari kedua enggak sekalian, terus saya juga 
ingin menambah kenalan lagi”, tambahnya. 
Menanggapi isu berkurangnya jumlah peserta yang hadir dikarenakan sekedar takut oleh bentakan 
para penertib barisan juga dibantah oleh Bona maupun dari Azza sendiri sebagai mahasiswi baru. 
“ Saya waktu dulu SMA juga pernah seperti itu, dibentak-bentak, jadi karena sudah terbiasa ya 
tidak masalah”, tutup Azza.
 Walaupun terdapat penurunan jumlah partisipan PDKT pada hari kedua ini acara tetap 
berjalan dengan meriah dan menarik yang tentunya akan memberikan pengalaman yang tidak 
akan didapatkan oleh para MABA MIBA lain yang tidak hadir. (*Rizky C, Ganang)

Foto PRO
FESI / RM
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PANDANG
SELAYANG

PROFESI merupakan Lembaga Pers 
Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri UII yang 
berdiri pada tanggal 6 Juni 1992. Pada awalnya 
PROFESI bernama KEMATEX untuk Fakultas 
Teknologi Tekstil. Kemudian berganti lagi 
menjadi INDUSIA untuk Fakultas Teknik. Stelah 
itu INDUSIA pecah menjadi 2 yaitu PROFESI 
untu FTI dan SOLID untuk FTSP.

PROFESI  sendiri bergerak di bidang Pers 
alternatif atau penerbitan untuk mengangkat 
hal-hal yang terjadi di sekitar kampus FTI dan 
UII. Kantor pusat PROFESI berada di komplek 
Gedung Lembaga Kemahasiswaan FTI. Para 
pengurus LPM PROFESI adalah mahasiswa FTI 
yang diambil dari proses seleksi penerimaan 
pengurus baru yang diadakan minimal satu kali 
dalam satu periode kepengurusan.

Dalam menjalankan organisasinya, LPM 
PROFESI terdiri dari Pengurus Inti dan Pengurus 
Harian. Pengurus Inti terdiri dari Pemimpin 
Umum, Sekteraris Umum, Wakil Sekretaris 
Umum, Bendahara Umum, Wakil bendahara 
umum dan Pemimpin Redaksi.

Sedangkan pengurus harian merupakan 
pengurus inti dan kepala masing-masing 
bidang.



EDISI II / Gelegar Fakultas / 03 September 2012

8

“dalam hitungan tiga, yang tinggi di depan 
dan yang pendek di belakang. Satu, tiga!” 
berfungsi untuk mengkondisikan maba dan 
miba gar tetap fokus. DPL pun tidak dapat 
bebas tertawa dan tersenyum di hadapan maba 
dan miba untuk menjaga wibawa DPL. Itu lah 
peraturan DPL yang harus diterapkan. Walau 
pada kenyataannya, tak dapat dipungkiri 
beberapa oknum DPL melanggarnya, misalnya 
membentak kurang dari 30 cm, menyentuh fisik 
maba atau miba.  Pada tahun ini DPL terkesan 
lebih lunak dari tahun-tahun sebelumnya, hal 
ini dikarenakan pesan dari Dekan FTI UII, Ir. 
Gumbolo HS., M.Sc. , agar PDKT bebas dari 
perpeloncoan dan kekerasan. Tidak ada pihak 
yang tidak setuju maupun mempersalahkan 
DPL tahun ini yang lebih lunak dari tahun-tahun 
sebelumnya.
 Jika diperhatikan, ada beberapa hal 
yang agak mengganjal. Maba dan miba dilarang 
mengenakan pakaian bawah yang berbahan 
jeans, namun DPL sendiri yang mengkoreksi 
maba dan miba tak sedikit yang mengenakan 
pakaian bawah yang berbahan jeans. Tanggapan 
Bona mengenai hal ini, DPL dibebaskan oleh 
panitia untuk mengenakan pakaian apa dan 
dari panitia sendiri tidak ada peraturan yang 
mengatur tentang panitia harus mengenakan 
dan dilarang mengenakan pakaian apa. Hal 
ini sangat disayangkan, bukankah seharusnya 
jika panitia ingin peserta tertib, mereka harus 
membuat peraturan yang lebih ketat untuk 
mereka sendiri dibanding peraturan untuk 
peserta?
 Hal yang lain yakni di hadapan 
baarisan maba dan miba DPL bersikap tegas, 
namun jika dibelakang barisan itu atau barisan 
itu telah meninggalkan pos, oknum tersebut 
tersenyum bahkan tertawa. Tak khayal jika 
ketegasan mereka dianggap akting oleh maba 
dan miba. Seperti yang terjadi pagi ini. Ketika 
barisan terakhir maba dan miba yang datang 

ke pos 4, satu dari dua miba dalam barisan itu 
dipisahkan dari barisan. Dua hingga tiga orang 
DPL mengomando barisan tersebut dengan 
tegas dan bentakan. Namun sangat berbeda 
180 derajat dengan DPL lain yang terkesan 
mengerjai si miba yang disertai tawa dan 
canda. Padahal jarak antara barisan dengan 
miba yang dipisahkan tadi hanya beberapa 
meter. Tanggapan Bona atas kejadian ini adalah 
si miba tersebut datang paling akhir dan diberi 
hukuman sebagai hiburan para DPL. Sebenarnya 
kejadian ini dapat menurunkan wibawa DPL di 
hadapan maba dan miba. Namun menurut Bona 
hal ini tak menjadi masalah, ketika maba dan 
miba melihat DPL tetawa atau hanya sekedar 
tersenyum karena itu bisa sedikit memberi 
kesan jika DPL itu bisa bersahabat dengan 
maba dan miba dan bukan lah musuh mereka. 
 Itulah Divini Penertib Lapangan atau 
yang akrab dipanggil DPL. Sebuah divisi yang 
terlihat seram dan kejam di mata maba 
dan miba, namun sebenarnya meraka ingin 
mengajarkan ketertiban, kedisiplinan, dan 
kebersamaan kepada maba dan miba. Tak 
dapat dipungkiri, jika peranan DPL sangat lah 
penting di PDKT ini. Seperti yang dijelaskan 
oleh Bona, denganadanya DPL, maka maba 
dan miba dapat lebih disiplin, barisan mereka 
lebih rapi, dan acara dapat berjalan dengan 
lancar dan tertib. Dengan ketegasan mereka 
pada PDKT, harapan Bona, maba dan miba 
diharapkan bisa lebih menghargai seniornya 
dan menaati peraturan yang telah dibuat oleh 
kampus FTI UII.
 “Pesan-pesan untuk maba dan miba, 
yang pertama maba dan miba lebih menghargai 
seniornya. Yang kedua, ikuti lah peraturan 
yang ditetapkan oleh kampus.(*Abik)
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 Matahari telah terbit, ayam 
telah berkokok, Adan Subuh telah selesai 
berkumandang, Pesona Dunia Kampus dengan 
Ta’aruf (PDKT) hari kedua pun dimulai. Sama 
seperti PDKT hari sebelumnya, mahasiswa 
baru (maba-miba) mulai memadati boulevard 
Universitas Islam Indonesia (UII) sejak pukul 
05.00 dan berkumpul di depan panggung PDKT 
di gedung FTI UII. 
 Tak terasa waktu berputar dengan 
cepat, pagi telah berganti siang hari. Ada 
yang berbeda tampak pada hari kedua ini. 
Maba-miba tidak di ajak mengikuti materi 
di kelas tetapi mengikuti materi aksi di luar 
kelas. Materi aksi yang disampaikan ialah cara 
berorasi yang baik dan benar, cara agar aspirasi 
kita didengarkan oleh pengambil kebijakan 
tanpa aksi yang berlebihan, tidak seperti 
aksi orasi yang ditayangkan di televisi yang 
sering urak-urakan. Materi aksi ini langsung 
diterapkan oleh maba-miba sehingga ilmu yang 
didapat tidak langsung hilang begitu saja.
 Kegiatan aksi diawali dengan 
menuliskan orasi maba-miba pada selembar 
kertas manila yang telah dibawa sebagai syarat 
kelengkapan mengikuti PDKT dan dibantu oleh 
pemandu jamaah masing-masing. Selanjutnya 
maba-miba melakukan orasi di gedung timur 
FTI UII dan GOR UII. Isi dari orasi teman-teman 
maba-miba ialah kritik pada panitia. Powpa 
mahasiswi Teknik Informatika yang bertugas 
pada departemen acara menegaskan, “Tema 
Aksi tu apa sih yang mau kalian sampaikan 

ke panitia, keluhan-keluhan, kritik, ataupun 
saran”. 
 Selain untuk mengajarkan maba-
miba tentang orasi yang benar, kegiatan ini 
juga bertujuan untuk mencari jamaah terbaik 
dalam AKSI. Penilaian jamaah terbaik dilakukan 
oleh Lembaga Eksekutif Mahasiswa (LEM) dan 
Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan akan 
diumumkan di akhir acara PDKT. “Nanti ada 
penilaian jamaah terbaik. Penilaiannya dibantu 
dari LEM dan DPM,” tegas Satrio selaku ketua 
OC PDKT 2012. 
 Pelaksanaan AKSI dilakukan tidak secara 
serempak tetapi dibagi tiap jamaah agar tidak 
menimbulkan kerusuhan dan memudahkan 
dalam penilaian orasi, penyampaian orasi, dan 
kekompakan jamaah.
Aksi merupakan rangkaian dari kegiatan ospek 

fakultas yang berlangsung setiap tahun. Namun 
Aksi sempat ditiadakan selama dua tahun 
yakni pada PEKTA 2010 dan PETA 2011 karena 
kegiatan ospek fakultas dilakukan pada bulan 
romadhan. Kembalinya Aksi mendapat respon 
positif dari berbagai kalangan. Meskipun Aksi 
pernah dilakukan pada Pesona Ta’aruf (PESTA) 
kemarin tetapi maba-miba tetap antusias dan 
semangat mengikutinya. Bimo Habib, maba 
jamaah Al-Quraisy dari jurusan Teknik Industri 
ini merasa senang mengikuti Aksi. “Seneng ikut 
aksi, seru,” tegas Bimo, maba asal Balikpapan.
(*Maryonid, Ganang, Rizky C)

AKSI 
Menyemarakkan 

PDKT 2012
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PERNAK

 Pagi masih buta, sekitar pukul lima pagi 
lewat, mahasiswa baru (maba) dan mahasiswi 
baru (miba) Fakultas Teknoligi Industri 
Universitas Indonesia (FTI UII) sudah mulai 
berdatangan ke kampus untuk mengukuti acara 
Pesona Dunia Kampus dengan Ta’aruf (PDKT). 
Semangat membara mereka mengalahkan 
rasa kantuk dan 
hawa dingin yang 
menyelimuti. Baru 
sampai di gerbang 
kampus pusat UII, 
mereka langsung 
disambut dengan 
‘ketegasan’ oleh 
panitia PDKT 
yang mengenakan 
slayer berwarna 
merah. Panitia 
berslayer merah 
tersebut langsung 
m e m b e r i k a n 
komando kepada 
maba dan miba 
dengan suara yang lantang. Bagi maba dan miba 
yang berjalan kaki, mereka langsung diperintah 
untuk masuk ke barisan. Sedangkan bagi yang 
membawa motor, maka mereka harus menuntun 
motor mereka ke tempat parkir mahasiswa FTI 
dan harus kembali ke depan pintu gerbang UII 
untuk segera bergabung dengan teman-teman 
yang lain. Terdapat sedikit rasa jengkel di hati 

maba dan miba atas komando lantang dengan 
ketegasan itu. Tapi tiada pilihan lain maba dan 
miba harus mau menuruti dan melaksanakan 
komando tersebut.
 Mereka adalah Divisi Penertip Lapangan 
(DPL), panitia PDKT berslayer merah. Mereka 

bertugas untuk 
m e n e t i b k a n 
maba dan 
miba, dengan 
‘ k e t e g a s a n ’ 
m e r e k a . 
Menurut Bona 
Utama, salah 
satu panitia 
yang menjabat 
sebagai DPL 
PDKT, DPL 
bertugas untuk 
m e n e r t i b k a n 
maba dan miba 
agar acara 
dapat berjalan 

dengan lancar dan menertibkan barisan maba 
dan miba yang baru saja datang agar tetap 
tertib sampai di depan gedung FTI UII, juga 
memeriksa atribut dan barang bawaan maba 
dan miba.
 “Pertama, DPL bertugas menertibkan 
peserta, atau maba-miba, agar dapat mengikuti 
acara dengan lancar. Kedua, mengatur barisan 

DPL SI ‘SLAYER 
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agar menjadi rapi, tidak berantakan, “ jelas 
Bona.
 “Kami juga menertibkan untuk barang 
bawaan karena ada peraturan yang ditetapkan 
oleh Kom B (Komisi B-red) untuk membawa 
atribut, “ tambahnya.
 DPL sendiri berjumlah total 26 orang 
yang dibagi manjadi beberapa pos. Sepanjang 
jalur dari depan boulevard UII hingga kampus 
tercinta FTI UII terdapat empat pos utama dan 
beberapa pos bayangan untuk menertibkan 
maba dan miba. 
Mislanya pos 
satu,pos depan 
gerbang UII, 
berfungsi untuk 
m e n e r t i b k a n 
maba dan miba, 
m e m b e t u k 
barisan maba 
dan miba yang 
rapi. Pos dua 
yang terletak di 
samping masjid 
Ulil Albab untuk 
p e n g e c e k a n 
atribut dan barang bawaan maba dan miba. 
Lalu pos tiga di depan gedung rektrat 
berfungsi untuk pengondisian barisan serta 
pengeksekusian maba dan miba yang melanggar 
peraturan atau tidak tertib. Dan pos terakhir 
yang terletak di depan tempat parkir FTI 
berfungsi untuk pengondisian barisan terakhir 
kalinya sebelum memasuki panggung PDKT. 
Sedangkan pos-pos bayangan berfungsi untuk 
membantu dan menyempurnakan penertiban 
di pos-pos utama.
 Sedangkan untuk pelanggaran maba 
dan miba sendiri dbagi menjadi tiga kategori, 
yakni kategori ringan, sedang, dan berat. Jika 
maba atau miba tidak membawa atau tidak 
membuat atribut, tidak membawa barang 
yang diminta untuk dibawa sesuai dengan 

ketentuan, atau keduanya, maka masuk dalam 
jenis pelanggaran ringan. Hukuman untuk 
kategori ini adalah membaca surah pendek, 
menyebutkan rukun iman, dan sebagainya. 
Untuk pelanggaran kategori sedang, jika maba 
atau miba mengenakan pakaian sesuai dengan 
peraturan, misalnya bagi maba mengenakan 
celana berbahan jeans, tidak mengenakan dasi, 
tidak mengenakan peci, dan lain sebagainya. 
Hukumannya adalah menyanyikan lagu-lagu 
kebangsaan, membantu teman-teman satu 

barisannya, dan lain-
lain. Sedangkan untuk 
kategori berat adalah 
jenis pelanggaran 
dimana peserta PDKT 
bertikai dengan pihak 
panitia yang melibatkan 
kontak fisik di 
dalamnya. Hukumannya 
adalah si pelanggar 
langsung di serahkan 
kepada Komisi B untuk 
diberi sanksi tertentu.
 Selain menertibkan 
pada pagi hari, DPL 

juga menertibkan maba dan miba pada siang 
hari dan sore hari. Dalam menertibkan dan 
mengeksekusi maba dan miba, DPL memiliki 
beberapa peraturan. Pertama, DPL dilarang 
melakukan kontak fisik dengan maba atau miba. 
Kedua, DPL hanya diperbolehkan membentak 
maba dan miba dengan jarak minimal 30 cm. 
Ketiga, DPL tidak boleh memberikan hukuman 
dalam bentuk fisik seperti push up, squad 
jump, dan yang sejenisnya. Dan juga beberapa 
peraturan penting lain. Tak dapat dipungkiri 
lagi, DPL di mata maba dan miba DPL terkesan 
seram, galak, dan selalu membentak. DPL 
bersikap seperti itu juga memiliki alasan 
tertentu. DPL membentak agar maba dan 
miba segera bergegas dan tertib. Sedangkan 
komando-komando yang  nyleneh seperti 


