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Oleh : Manggala & Maryonid

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

Selamat Datang di Kampus Perjuangan.”

Belum lama menikmati libur Hari Raya Idul Fitri, kini mahasiswa baru disibukkan dengan acara 
PESTA (Pesona Ta’aruf) yang diadakan oleh panitia Pesta 2012. Kegiatan ini rutin diadakan setiap 
awal tahun ajaran baru bagi seluruh calon mahasiswa-mahasiswi baru UII yang mengambil jenjang 
Strata-1. Seperti tahun-tahun sebelumnya kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan kepada 
mahasiswa-mahasiswi baru pada lingkungan kampus, teman-teman baru, dinamika lembaga, 
UKM, dan sebagainya.
Konsep acara pesta secara keseluruhan tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang 
berlangsung selama dua hari yang jatuh pada tanggal 30-31 Agustus 2012. Namun di tahun ini 
beberapa konsep acara pesta berbeda dengan konsep pesta tahun lalu.  Pesta 2012 akan lebih 
condong menggunakan konsep tahun 2010 yakni dilakukan diluar bulan puasa. Manajemen aksi 
akan kembali diselenggarakan pada tahun ini yang pada tahun lalu sempat vakum. “Tahun lalu 
tidak ada manajemen aksi karena Pesta diadakan pada bulan puasa sedang tahun ini akan ada 
manajemen aksi,” kata Emil selaku ketua SC PESTA 2012.

GELARAN PESTA 2012 MENYAMBUT 
KEDATANGAN MAHASISWA BARU
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Assalamu'alaikum wr. wb.

Allhamdullillah, rangkaian acara Pesona Ta'aruf atau PESTA dimulai hari ini. Ditambah 
dengan waktu seusai Hari Raya Idul Fitri 1433H. Dengan semangat baru dan keadaan yang 
fitri ini, PROFESI mencoba memberikan suguhan informasi dan berita peliputan PESTA 2012 
kepada pembaca setia.
Akhir kata, sekali lagi kami ucapkan "Selamat Datang" di kampus perjuangan ini. Bijaklah 
dalam melangkah, semoga sukses meniti jalan pendidikan kalian.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Tepian Redaksi

Kegiatan pesta dimulai dari jam 04.30 sebagai 
kondisional kedatangan peserta dan opening 
ceremony diadakan jam 07.00. Kedatangan 
peserta akan dimulai dari boulevard yang 
kemudian berkumpul didepan FPSB (Fakultas 
Psikologi Sosial dan Ilmu Budaya) sesuai dengan 
jama’ahnya masing-
masing.
Sebelum berkumpul 
dengan jama’ahnya, 
panitia akan mengecek 
barang bawaan maba-
miba meliputi co-
card sebagai identitas 
peserta, alat sholat, 
dan kelengkapan lainnya. Bila semua barang 
bawaan sudah lengkap maka maba-miba dapat 
langsung berkumpul dengan jama’ahnya, 
akan tetapi bila barang bawaan tidak lengkap 
ataupun tidak sesuai maka akan diberikan 
tindakan sesuai dengan pelanggarannya.

Pesta kali ini akan diikuti oleh 5177 dari 
total 5400 mahasiswa-mahasiswi baru (Maba-
Miba). Hal ini terjadi karena Maba-miba yang 
ikut Pesta hanya maba-miba dari jenjang S-1 
semata, sedangkan maba-miba dari jenjang 
D-3 tidak mengikuti Pesta. Ketidak ikut 

sertaan maba-miba dari 
jenjang D-3 bukan karena 
diskriminatif, akan tetapi 
karena perbedaan lembaga 
yang menaungi kedua 
jenjang tersebut.
Acara Penyambutan 
Mahasiswa Baru diawali 
oleh sambutan ketua OC 

PESTA, dilanjutkan dengan sambutan ketua SC, 
dan diakhiri dengan melakukan pemotongan 
pita balon sebagai simbolis dibukanya kegiatan 
PESTA 2012 oleh Rektor UII Prof.Dr. Edy 
Suwandi.

“Jumlah mahasiswa 
baru UII menembus 

angka 5400”
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 Ucapan selamat datang kepada 
mahasiswa dan mahasiswi baru (maba dan 
miba) Universitas Islam Indonesia (UII) dengan 
tulus dihaturkan oleh pihak universitas melalui 
acara Kuliah Perdana yang telah dilaksanakan 
kemarin Rabu, 29 Agustus 2012 dan acara 
ospek universitas, Pesona Ta’aruf atau yang 
lebih akrab disebut PESTA yang diadakan hari 
ini, Kamis 30 Agustus 2012. Dengan kedua 
acara tersebut dan ditambah ospek fakultas, 
berarti maba dan miba secara simbolik telah 
diterima sebagai keluarga besar Universitas 
Islam Indonesia. Namun ada pertanyaan 
yang menggelitik, apakah maba dan miba 
kebanyakan sudah ‘ikhlas’ menjadi bagian 
keluarga besar dan mencari ilmu alias kuliah 
di Universitas Islam Indonesia. 
 Sebuah hal yang wajar jika seorang 
pelajar SMA ingin melanjutkan pendidikannya 
di universitas negeri terlebih yang 
berperingkat atas di negeri ini. Dan orang tua 
pun pasti mendukung putra-putrinya untuk 
kuliah di universitas-universitas negeri terbaik 
di negeri ini, jika tidak ada suatu halangan 
tertentu. Fakta lapangan ini sangat bertolak 
belakang dengan Universitas Islam Indonesia 
yang berstatus universitas swasta. Dan 
kebanyakan dari maba dan miba mendaftar 

Bukan yang Pertama
Tetapi yang Utama

oleh : Ganang, Muttabik
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ke UII setelah tidak diterima di Universitas 
idaman mereka lewat ujian SNMPTN atau 
jalur undangan. Hal ini menimbulkan kesan 
jika maba dan miba mendaftar ke UII karena 
tidak diterima di universitas idaman mereka 
dan menjadikan UII sebagai pilihan kedua atau 
bahkan lebih dari itu. Maka tak khayal jika ada 
pertanyaan yang menggelitik, apakah maba dan 
miba kebanyakan sudah ‘ikhlas’ menjadi bagian 
keluarga besar dan mencari ilmu alias kuliah di 
Universitas Islam Indonesia?
 Suhijrah Willa Widodo, maba asal 
Sulawesi Barat, mengaku mendaftar ke UII 
setelah dinyatakan tidak lolos Ujian SNMPTN 
lalu. Maba yang akrab dipanggil Widodo ini 
mengenal UII setelah browsing melalui internet 
dan mendapat rekomendasi dari family. 
Maba FTSP jurusan Teknik Arsitektur ini tak 
mempersalahkan status swasta UII. Menurutnya 
UII tak kalah kualitasnya dengan universitas 
negeri unggulan lainnya. 
“Swasta dan negeri cuma beda statusnya saja, 
tapi pada dasarnya pendidikannya mungkin 
lebih bagus yang swasta daripada beberapa 
perguruan negeri”, ujarnya.
Dan kini Widodo sudah benar-benar mantap 
untuk menuntut ilmu di Teknik Arsitektur FTSP 
UII.
 Sejalan dengan Widodo, Gita Yuliantari, 
maba asal Magelang ini merasa sudah mantap 
untuk kuliah di UII. Gita, panggilan akrabnya, 
merasa lebih mantap memilih UII setelah tidak 
diterima melalui Ujian SNMPTN di universitas 
idamannya, meskipun Gita sebenarnya sudah 
diterima UII lewat jalur Computer Base Test 
(CBT) sebelum mengikuti Ujian SNMPTN 
tersebut. Gita mengaku memilih UII karena 
pilihannya sendiri dan ditambah dukungan 
dari orangtua. Menurut maba Psikologi FPSB 
UII ini UII masih lebih baik daripada beberapa 
universitas negeri lain. Menurutnya kita tidak 

mungkin akan nyaman jika kita memilih 
jurusan yang tidak kita suka demi ingin 
masuk universitas yang kita idamkan.
“ Nggak mungkin kan kita pilihnya asal nggak 
sesuai sama yang dipingini “, jelas Gita.
 Dan Gita pun tidak akan berencana 
mengikuti SNMPTN lagi tahun depan karena 
sudah merasa mantap untuk kuliah di 
Jurusan Psikologi FPSB UII.
 Setiap orang belum tentu bisa 
menjadi orang sukses, namun orang sukses 
bisa datang darimana saja. Mungkin itu lah 
kalimat motivasi yang cocok untuk maba 
dan miba ditengah sisa kekecewaan karena 
tidak diterima di universitas negeri idaman 
mereka. Meski UII adalah universitas swasta, 
namun UII tak kalah bagus kualitasnya 
dibanding beberapa universitas negeri lain. 
Dan bisa jadi UII adalah jalan kita menjadi 
orang sukses. Selamat datang di kampus 
perjuangan Universitas Islam Indonesia.

PROFESI 
mengucapkan
Minal Aidzin Wal 
Faidzin
Mohon Maaf 
Lahir dan Batin
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STUDIUM GENERAL
Menumbuhkan Paradigma Mahasiswa sebagai 
Insan Ulil Albab

 Tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun 
sebelumnya, PESTA (Pesona Ta’aruf) 2012 kali 
ini tetap mengadakan Stadium General yang 
mana acara tersebut dipusatkan di Gedung Kahar 
Muzakir seperti PESTA tahun lalu. Stadium General 
pada PESTA 2012 ini bertemakan membangun 
paradigma mahasiswa melalui internalisasi 
dengan nilai keislaman demi mewujudkan insan 
Ulil Albab. Erwin Muslimin Singajuru, yang mengisi 
Stadium General merupakan alumni dari UII dan 
saat ini merupakan anggota DPR RI komisi VIII.
 Kurang lebih selama 60 menit, kuliah 
umum tersebut diisi dengan motivasi dan 
semangat untuk maba-miba agar beroganisasi 
dan menjadi seorang aktivis. Erwin mengatakan 
bahwa untuk menjadi pemimpin haruslah menjadi 
aktivis terlebih dahulu karena seorang aktivis 
akan memiliki kreativitas lebih banyak jika 
dibandingkan dengan orang-orang yang tidak 
memiliki pengalaman sebagai aktivis. 
 Dalam berorganisasi mahasiswa akan 
mendapatkan berbagai macam pelatihan 
kepemimpinan. Ilmu-ilmu yang bisa didapat 
antara lain adalah ilmu untuk berbicara dalam 
forum, berdebat, memimpin rapat, melatih untuk 
instruksi, berargumen, dan sebagainya. Ilmu 
soft skill tersebut tidak akan didapat di bangku 
sekolah maupun di bangku kuliah melainkan 
didapat dari organisasi kemahasiswaan. Selain 
itu, manfaat lainnya dengan berorganisasi adalah 
kita akan mempelajari ilmu manajemen. Dalam 
berorganisasi mahasiswa akan belajar bagaimana 

untuk mampu mengatur diri sendiri serta 
orang lain termasuk bagaimana mengatur 
masyarakat.
 Sebelum memberikan kesempatan 
pada maba-miba untuk bertanya Erwin 
menyampaikan harapannya. “Saya 
berharap saudara , selesai ini nanti 
berbondong-bondong untuk mendaftar 
organisasi menjadi mahasiswa yang betul-
betul mahasiswa yang ideal. Jadi bukan 
mahasiswa yang memble, lelet, yang belajar 
tok terus hura-hura, terus hidup glamor. 
Itu bukan tipe mahasiswa ideal. Jadi saya 
berharap saudara menghindari cara-cara 
generasi muda yang seperti itu yang tidak 
menjadi harapan bangsa dan Negara. Saya 
yakin kalian dari sini akan bisa menjadi 
pemimpin akan bisa menjadi harapan orang 
tua saudara, akan menjadi harapan agama 
akan menjadi harapan universitas ini sesuai 
dengan tujuan Universitas Islam Indonesia 
dan tujuan negara ini.”
 Di lain kesempatan tim PROFESI 
juga sempat bertanya pada salah satu maba 
dari jamaah Maslamah Al- Maditri yang 
berada di luar Gedung Kahar Muzakir perihal 
SG. Menurutnya “ acaranya cukup menarik, 
Cuma terlalu bersifat ke iklan, terlebih iklan 
partainya makanya saya kurang tertarik 
untuk mendengarkannya.” (oleh : Annisa R)
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 Hajatan tahunan Universitas Islam 
Indonesia untuk menyambut mahasiswa baru 
2012 baru saja diselenggarakan. Acara yang 
disebut PESTA (Pesona Ta’aruf) ini dimanfaatkan 
sebagai ajang berkenalan para mahasiswa baru 
dengan sesama mahasiswa, organisasi dan 
kelembagaan mahasiswa, serta lingkungan 
kampus UII. Acara rutin yang diadakan setiap 
tahunnya di UII ini tetap menarik antusiasme 
dari peserta untuk hadir dan mengikuti 
kegiatan, terlepas hal tersebut merupakan hal 
yang diwajibkan atau tidak.
 Banyaknya jumlah mahasiswa baru 
yang menghadiri acara pembukaan PESTA di 
hari pertama ini menjadi indikator respon 
positif mereka terhadap acara yang disiapkan 
oleh panitia. Mereka menghadiri acara ini 
dengan tujuan dan maksud yang berbeda-beda. 
Salah satunya adalah M.Nasar, mahasiswa 
baru Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) ini 
mengaku berniat mengikuti PESTA untuk 
menambah teman. Mahasiswa asal Sulawesi 
ini menambahkan bahwa PESTA ini merupakan 
kegiatan wajib bagi mahasiswa baru seperti apa 
yang telah diberitahukan pada Kuliah Perdana 
lalu. M.Nasar bahkan bercerita bagaimana ia 
mendapatkan hukuman untuk menyanyikan 
lagu nasional dihadapan panitia penertib 
barisan karena tidak membawa peralatan 
shalat, tetapi semua itu tidak menyurutkan 

niat dan mentalnya untuk tetap bersemangat  
mengikuti PESTA hari ini.
 Hal yang sama juga diutarakan oleh 
mahasiswa baru lainnya, Agil dan Virgian. 
Mahasiswa yang masing-masing yang berasal 
dari Brebes dan Bengkulu tersebut mengaku 
baru berkenalan pagi. Mahasiswa dari jama’ah 
Sa’adi ini mengaku bahwa mereka termotivasi 
untuk menghandiri PESTA kali ini adalah 
untuk mendapatkan teman baru. “Buat nyari 
temen sama seru-seruan aja”, ungkap Virgian, 
mahasiswa baru jurusan Farmasi ketika 
diwawancarai oleh PROFESI. Disamping itu, ia 
juga menilai bahwa acara ospek kali ini kurang 
greget dan kurang menarik seperti apa yang 
diharapkannya. Di sisi lain Agil menambahkan 
bahwa ia sempat khawatir untuk datang pada 
kegiatan PESTA di hari pertama ini karena 
merasa takut kegiatan ospek yang pada 
umumnya penuh dengan senioritas. Walaupun 
demikian, kedua mahasiswa baru ini mengaku 
akan tetap datang di hari kedua dan berharap 
akan ada hal menarik dan pengalaman baru.
(oleh : Rizky Cahya)

PESTA 2012 Di 
Mata Mahasiswa 
Baru
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Pada kegiatan PESTA(Pesona Taaruf) yang diadakan pada tanggal 30 Agustus 2012 di Auditorium 
Kahar Muzakir Universitas Islam Indonesia, mahasiswa baru dikelompokkan dalam beberapa 
jamaah. Satu persatu jamaah secara bergiliran diperiksa kelengkapan barang bawaannya 
oleh panitia, sementara jamaah yang lain menunggu giliran. Mereka menunggu di bawah terik 
matahari. Akibatnya, lebih dari 20 peserta jatuh sakit. Rata-rata penyakit yang diderita adalah 
Maag dan mual. Hal ini disebabkan sebagian peserta memang ada yang mempunyai penyakit 
maag kambuhan serta ada peserta yang belum sarapan. Akibatnya, sebagian peserta ada yang 
sampai pingsan. Peserta yang kondisi sakitnya tidak memungkinkan untuk melanjutkan kegiatan 
PESTA dibawa ke ruang perawatan untuk beristirahat. Penanganan panitia kesehatan terhadap 
peserta yang sakit sangat baik, apalagi sebagian panitianya ada yang mahasiswa kedokteran. 
Setiap peserta yang jatuh sakit langsung diberi pertolongan pertama, misalnya diberi minyak 
kayu putih atau diberi makanan. “Sebaiknya peserta sarapan dulu sebelum mengikuti kegiatan 
ini, jangan menjadikan kegiatan ini sebagai beban dan jangan bergadang supaya saat mengikuti 
kegiatan kondisi badan peserta benar-benar fit,” saran Eriet Hidayat, panitia kesehatan.(oleh : 
Riris)

Cerita Dibalik Departemen 
Kesehatan
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