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Jurnal Pesona Ta’aruf Universitas Islam Indonesia

 Mahasiswa baru mulai berdatangan 
ke kampus pusat UII sekitar pukul 05.00 WIB 
yang langsung disambut oleh panitia divisi 
pemandu barisan yang merapikan barisan serta 
memeriksa barang bawaan mereka. Kemudian 
dilanjutkan belajar himne UII yang dipandu oleh 
tim paduan suara UII sembari menunggu maba 
lain yang belum datang. Setelah beberapa saat 
maba menunggu, akhirnya PESTA 2012 dibuka, 
yang dimulai dengan salam serta sambutan 
hangat MC, pembacaan ayat suci Al-Qur’an 
beserta artinya, sambutan ketua OC dan 
ketua SC PESTA 2012 dengan penuh semangat, 
juga sambutan dan “wejangan” dari Rektor 
Universitas Islam Indonesia, Prof. Dr. Edy Suandi 
Hamid M.Ec, serta pembukaan PESTA 2012 
yang disimbolkan melalui pelepasan balon, 
kemudian ditutup dengan doa. Kemudian maba 
pun mengikuti berbagai macam acara yang 
seru juga bermanfaat hingga PESTA 2012 hari 
pertama ditutup dengan iringan band sekitar 
pukul 17.00 WIB.
 PESTA 2012 hari pertama kemarin 
cukup berkesan bagi beberapa maba. Misalnya 
bagi Era, maba asal Denpasar, Bali ini merasa 
bahwa PESTA 2012 hari pertama kemarin cukup 
menyenangkan. Maba Teknik Industri FTI UII 

ini mengaku banyak mendapat hal baru dari 
hari pertama kemarin. Banyak teman baru 
yang berasal dari berbagai macam daerah 
di Indonesia dia dapatkan. Dan dengan 
bertambahnya teman-teman baru yang 
berbeda daerah asalnya, maka bertambah pula 
pengetahuannya mengenai kebudayaan dan 
kondisi tiap-tiap daerah di Indonesia. Menurut 
maba jama’ah 48 ini tidak ada masalah baginya 
di hari pertama kemarin. Namun pesannya 
untuk panitia agar mengelola waktu dengan 
lebih professional lagi agar tidak ada waktu 
kosong atau menganggur. 
“Jangan ada waktu kosong lah untuk 
mahasiswanya, jedanya tuh jangan kosong jadi 
ada perkenalan lainya juga, kadang ada juga 
senior tuh terpaku sama satu kelompok. Jadi 
yang lainnya kosong,” ujarnya.
 Begitu juga dengan Renny Nadya, 
maba teman satu jama’ah Era, PESTA 2012 hari 
pertama kemarin cukup menyenangkan dan 
memberikan banyak hal baru. Tetapi masalah 
keterlambatan makan siang yang harus 
membuat banyak maba makan siang terlambat 
membuat Renny sedikit kecewa. Kedua maba 
ini sepakat jika PESTA 2012 ini terkesan “adem 
ayem” dan jauh dari kesan seram, sebagaimana 

MENGEVALUASI PELAKSANAAN PESONA TA’ARUF 2012
“Pesona Ta’aruf (PESTA) Universitas Islam Indonesia tahun 2012 telah berjalan dengan lancar pada hari Kamis, 30 

Agustus 2012 kemarin. Berbagai acara yang seru dan bermanfaat mewarnai jalannya PESTA hari pertama. Tidak sedikit 
mahasiswa yang kemudian hadir kembali untuk mengikuti acara PESTA di hari kedua.”
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citra ospek pada umumnya. Namun pesan dari 
maba asal Riau ini agar diberikannya keringanan 
bagi maba agar tidak menuntun motornya dan 
tidak dibentak saat menuntun, serta tidak ada 
senioritas dalam PESTA.
“Gini aja ya, jangan ada senioritas gitu deh, 
berbaur aja sih sama mahasiswa, kita kan 
maba ini gak seumuran, ” ujarnya.
Menurut Ridwan Kusuma, ketua OC PESTA 2012, 
PESTA hari pertama kemarin cukup berjalan 
lancar. Namun diakuinya hari pertama kemarin 
masih ada kekurangan seperti kurangnya 
koordinasi antar panitia juga keterlambatan 
konsumsi makan siang maba dan miba. “Kita 
memeng menyadari kalo ada kekurangan lah di 
koordinasi masih susah, mungkin sama kemarin 
cuma masalah di kantin aja sih itu agak telat,” 
ungkap Ridwan.
 Selain itu juga ada masalah sedikit 
kendala pada bagian keamanan dimana banyak 
orang yang lalu lalang area PESTA dengan 
menggunakan motor maupun mobil meski 
telah dilarang. “Kemarin juga ada kendala 
di keamanan mungkin masih belum sepaham 
dengan dosen lain. Padahal kita ini kan 
memakai area UII ini udah legal, sudah dapat 
surat dari rektorat dan rektorat pun sudah 
setuju,” jelasnya. 
 Dari jadwal acara sendiri, menurut 
Adnam, koordinator Divisi Acara, ada 
beberapa acara yang molor. Namun meski 
demikian keterlambatan tersebut tidak 

terlalu berdampak bagi jalannya PESTA hari 
pertama kemarin sehingga tidak ada acara 
yang dibatalkan karenanya. Diakui mahasiswa 
Fakultas Hukum ini acara PESTA kali ini 
terkesan monotone, mirip PESTA tahun-tahun 
sebelumnya. Semua itu dikarenakan secara 
garis besar, acara-acara dalam PESTA kali ini 
hampir sama dengan tahun sebelumnya, hanya 
acara Aksi yang diadakan kembali seperti 
pada PESTA dua tahun lalu. Acara-acara yang 
diadakan tetap sama karena sudah menjadi 
tradisi PESTA. 
 Meski terkesan monotone, namun 
Adnam percaya jika PESTA 2012 ini akan 
berkesan bagi maba dan miba karena mereka 
belum pernah mengikutinya. “Itukan terkesan 
monoton karena orang-orangnya panitia dari 
sudut pandang kepanitiaan. Tapi kalau dari 
sudut pandang maba miba kalau dulunya juga 
seperti itu. Kalau dari saya itu memang terlihat 
monotone dari dulu seperti itu. Semacam 
tradisi, ”ujar Adnam.
 Harapannya, dengan diadakannya 
PESTA 2012 ini yang terdiri dari banyak acara 
yang seru, menyenangkan, dan bermanfaat, 
maba bisa menjadi agent of change, agent of 
social control dan mau ikut bergabung dengan 
organisasi-organisasi yang ada di UII.
“Mereka bisalah menjadi apa yang selama ini 
biasanya dikatakan agent of change, agent 
of social control, ikut organisasi manapun,” 
ungkap Ridwan Kusuma selaku ketua OC.(*Abik)

Alhamdulillah, rangkaian acara PESTA 2012 telah terlewati dengan lancar. Dua hari yang mungkin akan 
menyisakan kesan pada benak teman-teman mahasiswa baru UII. Di kesempatan kedua ini PROFESI coba 
menyajikan informasi mengenai evaluasi pelaksanaan PESTA 2012, bakti sosial mahasiswa baru, dan juga 
simulasi AKSI.
Bersama dengan berakhirnya PESTA 2012, secara tidak langsung berakhir juga kebersamaan GELEGAR 
bersama pembaca sekalian. Selamat menjalani studi sebagai mahasiswa Universitas Islam Indonesia, 
sukses untuk kita semua! Sampai jumpa tahun depan…
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 Beberapa maba-miba peserta ospek Universitas 
Islam Indonesia atau dikenal  dengan sebutan Pesta atau 
Pesona Ta’aruf melakukan aksi bakti sosial di sekitar 
Universitas Islam Indonesia.  Acara bakti sosial merupakan 
rangkaian acara Pesta dilakukan secara simbolis 
oleh sebagian panitia Pesta dan maba-miba. Tujuan 
diselenggarakannya bakti sosial oleh maba-miba ini untuk 
membuat mahasiswa UII berbagi terhadap sesama yang kurang mampu. 
 Penyerahan barang-barang bakti sosial (baksos) secara simbolis diberikan kepada kepala 
desa Kimpulan yang diwakili  oleh istri kepala desa Ibu Nuning oleh salah satu miba. Barang-
barang bakti sosial tersebut berupa beras, mie instan, alat tulis, dan minuman. Pemilihan desa 
sekitar UII sebagai penerima bakti sosial ini beradasarkan survey yang telah dilakukan oleh bagian 
Humas panitia Pesta karena banyak warga yang kurang mampu.  “Itu secara simbolis dulu, entar 
bagian humas baru ngasih ke penduduk namun saat ini hanya simbolis dikasih ke kepala desa”, 
kata Anggi Prayuda, mahasiswa jurusan akuntansi 2011 anggota departemen acara.  
 Pembagian baksos tersebut kepada warga desa disesuaikan dengan banyak sedikitnya 
barang. ”Ya nanti kalau sekiranya banyak banget seperti yang kemarin itu saya ratakan, tapi kalo 
sekiranya sedikit ya nanti dilihat siapa yang pantas menerima apa enggak”, kata  Ibu Nuning, 
istri kepala desa Kimpulan. Barang baksos tersebut dikumpulkan dan diserahkan di tempat 
kepala desa kemudian dibagikan oleh beberapa warga desa  sendiri yang dikoordinasikan oleh 
RT-RW masing-masing. “Jadi nanti bu RTnya ke sini, terus nanti kader-kader saya yang nyalurin”, 
tambah bu Nuning.
 Seperti tahun-tahun sebelumnya, bantuan baksos acara ospek diberikan pada masyarakat 
di sekeliling UII. Barang-barang yang dikumpulkan dari para mahasiswa baru tersebut kemudian 
diletakkan di tempat kepala desa dan dikoordinasikan oleh ibu kepala desa untuk dibagikan ke 
warga. Huda Failasyifa, mahasisiwi baru jurusan Teknik Elektro yang juga mewakili acara baksos 
ini mengatakan, untuk sering-sering mengadakan acara semacam ini karena menurutnya banyak 
warga Indonesia yang kurang mampu. 
 Desa Kimpulan merupakan salah satu desa yang berada di sekitar UII dan sering didatangi 
oleh mahasiswa UII baik untuk acara universitas seperti baksos maupun acara-acara lain seperti 
pengajian. Bahkan KKN juga pernah di sini. Banyak area kos-kosan sehingga banyak mahasiswa 
yang tinggal di desa ini dan menjalin kedekatan dengan warga desa ini. Selain itu mahasiswa UII 
yang kos di desa itu juga menyumbangkan ilmunya kepada masyarakat desa dengan mengajar 
mengaji dan ikut berpartisipasi di acara-acara ramadhan.
Ibu Nuning menambahkan bahwa program dari acara Ospek yang diselenggarakan ini cukup 
bagus. “Biar mereka itu bisa bermasyarakat, ya istilahnya menghargai almamaternya dan bisa 
bermanfaat buat masyarakat”, tambah bu Nuning. (*Hanum)

Mahasiswa Baru Bermasyarakat 
Melalui Bakti Sosial
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PROFESI mengucapkan
SELAMAT DATANG DI KAMPUS 
PERJUANGAN UNIVERSITAS ISLAM 
INDONESIA

 Ada yang berbeda 
tampak pada perhelatan 
Pesta di hari kedua ini, jumat 
31 Agustus 2012. Gemuruh 
teriakan mahasiswa-
mahasiswi baru (maba-miba) 
Universitas Islam Indonesia 
terdengar jelas saat kegiatan 
aksi dimulai. Walaupun 
hanya simulasi, akan 
tetapi maba-miba dengan 
penuh semangat meriakan 
tuntutan mereka pada 
pihak kampus. Kegiatan aksi 
sempat hilang di tahun lalu 
dan kini diadakan kembali. 
Tidak diadakannya aksi di 
tahun lalu disebabkan Pesona 
Ta’aruf diselenggarakan pada 

bulan Ramadhan. 
 Kegiatan aksi dengan 
tema “Mengkritisi kebijakan 
Rektorat” mengundang 

decak kagum dari maba-miba 
yang memang belum pernah 
mengikuti aksi sebelumnya. 

Dalam kesempatan ini teman-
teman maba-miba melakukan 
demonstrasi untuk menuntut 
transparansi dana catur 

dharma, mengkritisi 
kebijakan 75% 
kehadiran, serta 
fasilitas yang ada di 
kampus UII. 
Kegiatan aksi 
mendapat respon 
positif dari maba-
miba maupun 
pihak panitia 
sendiri. Mahasiswa 
sangat antusias 

mengikuti acara aksi. Mereka 
merasa senang, nyaman, dan 
mendapat pengalaman baru 

Kembalinya AKSI Meramaikan 
PESTA Hari Kedua
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dengan adanya simulasi demonstrasi ini. 
Rivelino, maba asal bekasi dari jurusan 
teknik mesin sangat setuju dengan kegiatan 
aksi. Ia mengatakan, “Bila hal ini baik 
untuk negara kenapa tidak dilakukan?”. 
Sependapat dengan Rivelino, Adrian maba 
dari jamaah Ibnu Bajjah ini mengaku jika 
kegiatan aksi perlu diadakan, bahkan setiap 
maba-miba perlu diajari untuk berdemo 
yang baik.
Aksi merupakan rangkaian kegiatan PESTA 

2012 sebenarnya merupakan agenda tahunan dari 
ospek Universitas. Kegiatan ini selalu dilakukan di 
dua lokasi berbeda yakni di gedung DPRD Provinsi 
DIY dan Kampus Terpadu UII. Aksi dimulai dengan 
membuat slogan-slogan pada kertas manila yang 
selanjutnya maba-miba berorasi di beberapa titik 
yakni di gedung kahar Mudzakir, Perpustakaan UII, 
Gedung Kuliah Umum Dr. Sarjidto, dan Rektorat. 
Banyak harapan yang terpancar dari raut wajah 
maba-miba peserta PESTA 2012 yang tak dapat 
terurai seluruhnya. Panitia pun berharap dengan 
adanya kegiatan aksi dapat membuat mahasiswa-
mahasiswi baru lebih percaya diri untuk 
mengeluarkan aspirasinya, dapat fokus untuk peka 
terhadap kehidupan masyarakat, dan tanggap 
terhadap kebijakan.(*Maryonid)
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NAMA: Himmah Inayah

Jamaah: Ayyasy bin Abi Ruba’ah

Jurusan: Ilmu Hukum

Pesan & kesan: kakak-kakak waljamnya harus mempersiapkan diri 

biar lebih terkoordinasi dan kompak, agar acaranya juga gak molor 

gara-gara miss-komunikasi

NAMA: Berky Rian Efanna

Jamaah: Said Al-andalusi

Jurusan: Statistika

Pesan & kesan: ospeknya asik, menyenangkan, dan sangat berkesan. 

Waktu acara terakhir yang sangat menghibur padahal capek banget 

tapi setelah disuguhin hiburan rasanya capeknya hilang.

NAMA: Ibnu Bayu A.

Jamaah: Jamal Aldin Afghani

Jurusan: Manajemen

Pesan & kesan: - Asik, tidak ada perpeloncoan

- acara kurang efektif, banyak yang tidak kebagian tempat.

PERNAK-PERNIK
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NAMA: M. Syamsul Falah Mauludi

Jamaah: Imam Al-Ghazali

Jurusan: Ekonomi Islam

Pesan & kesan: - agar bisa lebih kompak dan tepat waktu untuk 

panitia.

-susunan acara enak dan sudah bagus, sehingga rasa capek bisa sedikit 

hilang.

NAMA: Gustiano

Jamaah: Sofyan Ats-Tsauri

Jurusan: Teknik Informatika

Pesan & kesan: masih garing (kurang WAH!)

KRU PROFESI:
Pemimpin Umum: Semiaji Galih P.  Sekretaris Umum: Al-
fian Anung A. Wasekum: Aulianita RF. Bendahara Umum: An-
nisa Amelia Hanifa Wabendum: Tubagus Faisal A.E Pemimpin 
Redaksi: Tony Kurniawan. Wapemred: Meita Rianita. Staf Reda-
ksi: Muttabik F.L, Agung Budi R., Maryonid Visi, PSDM: Kun Ro-
chmani, Febi Regina S., Ganang N., Gilang S., Rizky Cahya D., 
Riset dan Pustaka: Ghazi Muwaffaq, Rofi Abul H., Danar Iwan M., Aditya 
Eka T., Nurul M.E.P. Sirkulasi dan Usaha: Esha TW,  Putri Dwi Anisa, Muham-
mad Syaiful B., Meilia Hanum Rahmadyah. Jaringan Kerja: Randi T., Rad-
itya Aprialdi, Imam Rachmadi, Riszki Maulana. Rancang Grafis dan Foto-
grafi: Manggala Pramuditya W., Aphytodia A.P., Yuliardhi Anggi Permana.
Magang:Mutiara Riski M.

PERNAK-PERNIK
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CLICK!

Ada kelucuan dibalik keseriusan Suara Rakyat

Kelurusan Emosi

Termenung


