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Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Rangkaian kegiatan Pesona dan Ta’aruf Universitas Islam Indonesia (PESTA UII) 2018 yang dilaksana-
kan 14-16 Agustus telah rampung. Orientasi studi pengenalan kampus kali ini mengangkat tema “In-
ternalisasi Nilai-Nilai Profetik Pada Diri Mahasiswa Baru Melalui Gerakan Intelektual Kolektif Seba-

gai Ikhtiar Guna Terwujudnya Insan Ulil Albab”. PESTA UII merupakan gerbang awal menjalani petualangan 
seorang Mahasiswa UII.
 Terdapat beberapa hal menarik yang coba kami sajikan untuk pembaca yang budiman. Berita yang 
kami angkat terangkum pada rubrik-rubrik dalam Buletin SUPLeMEN Edisi PESTA. Mulai dari formasi ko-
reografi, sosial projek, antusiasme PESTA serta peristiwa dibalik koreografi.
 Sebagai pamungkas kami mengucapkan “Selamat Datang di Kampus Perjuangan!” selamat berpetu-
alang di kehidupan mahasiswa yang penuh dinamika. Selamat berproses untuk mencari arti mahasiswa. Ter-
uslah berkembang menjadi lebih baik dengan rintangan yang ada. Perjuangan tidak akan mudah, tapi ketegu-
han hati jangan pernah goyah. Sampai jumpa di SUPLeMEN PESTA selanjutnya.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Tepian Redaksi...
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Antusiasme Mahasiswa Baru Menyambut dan 
Mengikuti Pesta UII 2018
Tim Reportase : Nuzila Putri A. dan Yahya Efendi

Alasan yang mendasari mahasiswa baru (maba) mau mengikuti Rangkaian 
kegiatan PESTA UII 2018, yaitu karena rasa penasaran tentang acara yang 

akan berlangsung  dan rasa keingin tahuan yang besar  mereka tentang kam-
pus. Selain itu mereka juga merasa dirangkul oleh panitia sehingga mereka 

merasa nyaman.

Mahasiswa-mahasiswa baru saat mengikuti kegiatan pembukaan acara pesta UII 2018 di pelataran Ge-
dung Kahar Muzakir Universitas Islam Indonesia pada hari Rabu, 15/08/2018 (Profesi/Johan Aiman R.)

Untuk menyambut keluarga baru 
Universitas Islam Indonesia (UII), 
Lembaga Eksekutif Mahasiswa 
(LEM) UII menyelenggarakan 
acara Pesona Taa’ruf (PESTA) UII 
2018. Acara tersebut merupakan 

Orientasi Studi dan Pengenalan 
Kampus (OSPEK) tingkat Univer-
sitas. PESTA UII 2018 diselengga-
rakan selama tiga hari, yaitu sejak 
tanggal 14 Agustus 2018 hingga 16 
Agustus 2018. Tahun ini, PESTA 

UII 2018 diikuti sebanyak 5.638 
mahasiswa baru. Jumlah ini ke-
mudian dibagi menjadi 81 jamaah, 
yang tiap jamaahnya dipandu oleh 
dua wali jamaah. 

 PESTA UII 2018 diawa-
li dengan kegiatan Pra PESTA 
pada tanggal 14 Agustus 2018. Di 
dalamnya terdapat kegiatan sep-
erti Koreografi dan Social Project. 
Antusiasme maba dalam menyam-
but PESTA UII 2018 sudah terli-
hat bahkan sebelum hari H. Hal ini 
ditunjukan dengan persiapan mer-
eka untuk ikut serta dalam PESTA 
UII 2018, seperti yang diungkap-
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kan oleh salah satu peserta, Fadhil 
Ashar dari Ilmu Hukum. “Persia-
pan khusus enggak ada, tapi untuk 
yang dibawa sudah dipersiapkan, 
lalu dengan jaga kesehatan,” jelas-
nya. Selain itu banyak dari mereka 
beranggapan bahwa PESTA hanya 
akan mereka rasakan satu kali seu-
mur hidup. Jadi, rugi jika tidak 
ikut serta dalam kegiatan PESTA 
UII 2018. Antusiasme maba masih 
terasa hingga Pra PESTA berlang-
sung, mereka merasa mendapat-
kan banyak manfaat dari kegiatan 
ini. “Seneng, bisa kenal sama te-
man-teman dari prodi lain. Bisa 
nambah followers,” ungkap Raisa 
Hasna, maba dari Prodi Mana-
jemen. Begitu juga dengan Ayu 
Sukma Kumala maba dari Prodi 
Akuntansi, “Perkenalan penting, 
terus bisa tahu lembaga-lembaga. 
Jadi first impression nya bagus.”

 Terdapat beberapa ala-
san yang mendasari maba untuk 
mengikuti rangkaian kegiatan 
PESTA UII 2018. Seperti karena 
rasa penasaran tentang acara yang 
akan berlangsung dan rasa ke-
ingintahuan yang besar tentang 
kampus. Selain itu, mereka juga 
merasa dirangkul oleh panitia se-
hingga mereka merasa nyaman. 
Saat mewawancarai lima maha-
siswa baru, empat diantaranya 
tidak merasa diberatkan dengan 

tugas-tugas yang diberikan oleh 
Panitia. Anisa Tri dari Kedokter-
an mengatakan bahwa kegiatan 
OSPEK Sekolah Menengah Atas 
dan Universitas yang ia rasakan 
sangat jauh berbeda. Karena ia 
mengira kegiatan OSPEK di Uni-
versitas akan lebih banyak men-
galami tekanan dari panitia, tetapi 
pada kenyataannya tidak. Saat 
ditanyakan nilai antusiasme un-
tuk berpartisipasi dalam acara ini, 
rata-rata menjawab angka 8 jika 
diukur dalam skala 1-10. Walau 
demikian, terdapat beberapa keluh 
kesah yang dirasakan seperti tidak 
disediakannya tenda pada pos-pos 
jamaah padahal cuaca sedang pa-
nas. Juga tidak terdengarnya in-
struksi yang disampaikan karena 
sumber suara yang jauh pada saat 
koreografi.

 Tidak luput dari perha-
tian wali jamaah pun juga me-
miliki andil cukup besar dalam 
meningkatkan antusiasme maba 
dalam mengikuti seluruh rang-
kaian PESTA 2018. Seperti yang 
diungkapkan oleh Mulia Akhdan 
Abirama selaku wali jamaah dari 
Jamaah 34, untuk mengantisi-
pasi penurunan antusiasme maba 
dari hari ke hari, wali jamaah 
harus dapat mendorong, memo-
tivasi, dan merangkul maba un-
tuk dapat hari di setiap rangkaian 

acara. Sehingga, hal ini juga dapat 
mendorong tercapaianya harapan 
pemuda yang kerap dipanggil Mu-
lia ini. Ia berharap agar adik-adik 
maba 2018, tetap mengikuti selu-
ruh rangkaian acara PESTA 2018. 
Sehingga, dapat lebih mengenal 
kampus UII dan dapat bersosia-
lisasi dengan teman-teman baru. 
Dilihat dari banyaknya peserta di 
salah satu jamaah, yaitu jamaah 60 
yang dibina oleh wali jamaah ber-
nama Isyraf Madjid. Ia mengung-
kapkan bahwa terdapat kenaikan 
jumlah peserta pada hari pertama 
yaitu sejumlah dua orang. “Ke-
marin (Pra Pesta) 58 maba dari 70 
maba, sedangkan pada hari ini (15 
Agustus 2018) sejumlah 60 maba 
dari 70 maba,”  sambungnya.
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Koreografi 
Bentuk Pengabdian Untuk Negeri

Mahasiswa baru sedang melakukan koreografi di lapangan sepakbola Universitas Islam Indonesia. 
(Profesi/Dina Santika)

Tim Reportase: Yulinda Ulfah A. dan Dina Santika

Orientasi Studi dan Penge-
nalan Kampus atau biasa 
dikenal dengan OSPEK 

di Indonesia sekarang memiliki 
beragam aktivitas yang kreatif. 
Setiap universitas memiliki istilah 
tersendiri, begitu juga di Universi-
tas Islam Indonesia (UII). Pesona 
Ta’aruf atau biasa dikenal dengan 
PESTA merupakan kegiatan OS-
PEK yang diadakan di UII.

 Pada OSPEK di Indonesia, 
hal yang paling ditunjukkan adalah 
pada saat kegiatan koreografi. Ke-
giatan koreografi, formasi mozaik, 
atau papermob adalah kegiatan 
dimana mahasiswa baru berbaris 
membentuk formasi mozaik agar 
tercipta sebuah gambar dari kertas 
sebagai ajang kreatifitas dan pen-
genalan kampus. Di UII sendiri, 
kegiatan koreografi dilaksanakan 

saat Pra PESTA pada tanggal 14 
Agustus 2018 di lapangan sepak-
bola UII. Kegiatan ini berlangsung 
dari pukul 08.30 sampai 11.45 
WIB. Kegiatan ini merupakan ke-
giatan kali ketiga yang diadakan 
dalam PESTA UII.
 Kegiatan koreografi di UII 
tahun 2018 ini bertema 73 Tahun 
UII Mengabdi untuk Negri dengan 
empat koreografi yaitu HUT RI ke-



6

73, Asian Games, Free Palestine, 
dan Logo UII. Kegiatan ini tidak 
hanya menunjukkan sebuah gam-
bar, melainkan mempunyai tujuan 
lain. Umbu Zisokhi T Koordina-
tor Komisi A Steering Committee 
Panitia PESTA menjelaskan, “Tu-
juannya sendiri untuk mengenal-
kan agar kampus kita dikenal oleh 
masyarakat.” 
  Konsep kreografi tahun 
ini sedikit berbeda dari tahun se-
belumnya yakni ikut serta juga 
ditampilkan lukisan 3D Muham-
mad Hatta dan Lafran Pane pada 
saat formasi koreografi logo UII, 
menariknya lukisan Lafrane Pane 
yang bersanding disebelah Mu-
hammad Hatta diketahui sebagai 
pendiri HMI yang dikenal sebagai 
lembaga eksternal di lingkungan 
UII. Tidak diketahui pasti ala-
san kedua tokoh itu disandingkan 
apakah terselip tujuan politik atau 
ada maksud lain,  Ilham Prakas 
Karlesta selaku DPM UII Komisi 
I mengatakan bahwa lukisan terse-
but merupakan tokoh pahlawan 
nasional “tokoh tersebut perlu di-
publikasikan harus diketahui ber-
sama bahwa itu pahlawan nasional 
dan disebelah Lafrane Pane itu 
Muhammad Hatta”.
 Persiapan kegiatan koreo 
tidak terlepas dari bantuan ko-
munitas supporter Sleman yaitu 
Brigata Curva Sud (BCS) yang 
turut membantu persiapan dari 

awal sampai akhir kegiatan. “Ka-
lau persiapan khusus itu pasti ada, 
karena ini koreo ini kan butuh lati-
han juga mba. Jadi latihannya itu 
lebih intensifnya kepada waljam. 
Itu sudah dilakukukan insyaallah 
udah sekitar lima kali latihan lima 
kali pertemuan dengan BCS,” 
jelas Zisokhi. Sedangkan untuk 
mengatur lancarnya kegiatan ko-
reografi, peserta yang turun dalam 
lapangan adalah Wali Jama’ah 
(Waljam), Pemandu Barisan (PB), 
Mahasiswa Baru, dan tim koreo. 
Sedangkan perbedaan tahun ini 
dan tahun lalu adalah tidak adanya 
gladi, sehingga koreografi hanya 
berlangsung satu hari.
 Kegiatan koreo dibuka 
dengan pidato singkat dari Komisi 
1, DPM (Dewan Permusyawaratan 
Mahasiswa) Universitas, Ilham 
dan resmi dibuka oleh Wakil Rek-
torat 3 UII, Rohidin Waljam (Wali 
Jamaah) turut memandu para 
peserta dalam memasuki lapangan 
dan memasuki barisan formasi 
dengan mengisi kotak-kotak yang 
telah dipersiapkan oleh panitia. 
Kemudian kertas untuk koreografi 
dibagikan oleh Waljam saat kotak-
kotak telah lengkap terisi.
 Dari 5.670 mahasiwa, keg-
iatan koreo dikuti sebanyak 4.080 
mahasiswa untuk membentuk for-
masi dengan 16.320 kertas yang 
digunakan. Mahasiswa yang tidak 
mengikuti koreo akan mengikuti 

kegiatan Social Project (Sospro) 
yaitu sebanyak 405 mahasiswa 
dan sisanya sebagai cadangan un-
tuk membentuk koreografi. 
Panitia Kesehatan dan anggota 
TBMM (Tim Bantuan Medis Ma-
hasiswa) merasa kekurangan ang-
gota untuk menangani peserta ko-
reo yang sakit. “Kendalanya sih 
ini, kita kayak kekurangan crew, 
kayak kurang staff yaa, cuman 
itu sih, waktunya juga,” papar Aif 
Syaifulloh Staff Kesehatan Panitia 
PESTA. Jumlah Panitia Kesehatan 
hanya ada 35 orang dan anggota 
TBMM empat orang pada jam 
07.00 sampai pukul 12.00 dan em-
pat orang pada pukul 12.00 sampai 
16.00. 
 Setelah rangkaian kegiatan 
koreografi selesai, mahasiswa ke-
luar dari barisan sesuai dengan 
jamaahnya masing-masing dan 
dimulai dari jamaah 1 sampai 20, 
kemudian dilanjutkan jamaah se-
lanjutnya. Sangat disayangkan ke-
giatan koreografi diakhiri dengan 
pemandangan yang mengganggu 
mata terlihat kertas-kertas bekas 
koreo berserakan di setiap sisi 
lapangan, kertas tersebut tidak 
langsung dibersihkan saat setelah 
koreo namun dibersihkan setelah 
magrib tepatnya pada saat  panitia 
telah selesai melakukan evaluasi 
kegiatan. 
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PROYEK SOSIAL YANG ASAL SOSIAL

Oleh: Luna Bunga K.

Sembako yang akan dibagikan kepada warga Dusun Pakem Tegal, Desa Pakem 
Dinangun pada hari Selasa (14/08/2018). (PROFESI/Luna)

Pelaksanaan Social Project yang berlangsung pada hari Selasa 14 Agustus 
2018, diwarnai dengan beberapa masalah.

Kegiatan Social Project (Sospro) 
merupakan rangkaian acara pra 
pelaksanaan Pesona Ta’aruf (PES-
TA) UII yang diadakan pada hari 
Selasa (14/8/2018). Social Project 
sendiri dibagi menjadi dua keg-
iatan, yaitu membersihkan masjid 
dan berbagi sembako kepada war-
ga yang kurang mampu. Tujuan 

dari kegiatan ini adalah timbulnya 
kesadaran mahasiswa sebagai ba-
gian dari masyarakat dan tercip-
tanya kebersihan publik. Tahun 
ini, Sospro mengambil tema “UII 
Mengabdi untuk Negeri”.
 Untuk konsep Social Proj-
ect, mengalami sedikit perubahan 
dibandingkan dengan tahun lalu. 

Perubahan tersebut terletak pada 
pembagian jamaah yang mengi-
kuti sospro dan koreografi. Hal ini 
diungkapkan oleh Falah Ferdan 
Denita Putra selaku Koordinator 
Divisi Acara Organizing Comitee. 
Ia mengatakan, “Secara garis be-
sar sebenarnya itu pembagiannya 
acak.” Ia menambahkan tiap ja-
maah diambil lima orang. Lan-
jutnya, hal tersebut dikarenakan 
divisi acara lebih mefokuskan ke-
pada mahasiswa baru yang mem-
punyai riwayat sakit. Ia mengkha-
watirkan mereka yang sakit ketika 
mengikuti koreografi jatuh sakit 
atau pingsan. Sehingga, lebih baik 
untuk ditempatkan di pos-pos sos-
pro. 
 Panitia telah menyiapkan 
lokasi sospro sebanyak dua puluh 
titik yang tersebar di daerah Lo-
dadi dan Pakem. Masing-masing 
daerah ada sepuluh titik meliputi 
masjid, panti asuhan, dan warga 
kurang mampu. Khusus untuk 
daerah Pakem, lokasi yang dipilih 
adalah Dusun Pakem Tegal, Desa 
Pakembinangun tepatnya di RT 36 
hingga 41. Barang-barang yang 
dibagikan adalah beras, mi instan, 
dan alat tulis. Untuk beras dan mi 
instan disiapkan oleh mahasiswa 
baru sedangkan untuk alat tulis 
disiapkan oleh panitia. Masing-
masing mahasiswa membawa be-
ras sebanyak dua kilogram dan mi 
instan tiga bungkus. 
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 Namun dalam pelaksa-
naannya, kegiatan ini mengalami 
beberapa kendala. Diantaranya 
adalah waktu yang molor, kurang-
nya koordinasi, hingga panitia 
yang masih kebingungan mencari 
lokasi.  Kendala pertama yang di-
hadapi adalah mulai kegiatan yang 
molor lebih dari setengah jam. Se-
harusnya, kegiatan dimulai sejak 
pukul 08.45 WIB, tetapi hingga 
pukul 09.30 WIB mahasiswa dan 
panitia pendamping belum sam-
pai di lokasi. Bahkan, panitia yang 
bertugas untuk mendampingi ma-
hasiswa pun masih belum tahu lo-
kasi pasti pelaksanaan kegiatan.
 Selain itu, antara panitia 
dengan ketua RT lokasi pelaksa-
naan sospro terdapat kekurangan 
koordinasi. Hal tersebut menye-
babkan para ketua RT merasa 
kebingunan terkait kegiatan 
yang akan dilaksanakan. Rintu 
Handoyo, selaku ketua RT 41, 
mengiyakan hal tersebut. “Kema-
rin ini teknisnya mau seperti apa? 
Apakah RT-nya ikut langsung atau 
pak RT-nya diam di rumah atau 
mahasiswanya bergerak sendiri?” 
Ia menambahkan panitia hanya 
sebatas memberi surat permintaan 
izin pelaksanaan kegiatan. Terkait 
teknis, dari pihak panitia nanti akan 
menghubunginya, tetapi hingga 
kegiatan berlangsung belum ada 
yang menghubungi. “Ya makanya 
saya tinggal,” ujarnya. Koordinasi 

yang terjadi adalah sebatas pem-
berian izin untuk membersihkan 
masjid dan daftar warga kurang 
mampu yang ada di wilayah terse-
but. Saat ditanya terkait rincian 
kegiatan, panitia terlihat bingung 
dan tidak bisa menjelaskan secara 
detail rangkaian kegiatan pada 
hari H.
 Untuk kegiatan berbagi 
sembako, masalah timbul ketika 
barang akan dibagikan kepada 
warga. Mahasiswa hanya mem-
berikan sembako di beberapa titik 
saja, tidak menyeluruh di semua 
titik. Lokasi lain yang tidak sem-
pat terjamah mahasiswa, sembako 
dibagikan oleh panitia. Namun, 
hal ini menimbulkan kebingungan 
di dalam panitia. Hal ini terjadi 
karena kurangnya koordinasi an-
tara divisi acara dan divisi hubun-
gan masyarakat dan transportasi 
(humstrans). Akibatnya staf hum-
strans harus berkeliling mencari 
lokasi pembagian sembako. Ken-
dala juga muncul ketika maha-
siswa yang mengikuti sospro akan 
pulang ke kampus. Mereka har-
usnya mendapat kudapan terlebih 
dulu sebelum kembali ke kampus. 
Tetapi, panitia yang membawa ku-
dapan terlambat datang sehingga 
mahasiswa baru juga terlambat 
kembali kampus. Mahasiswa yang 
mengkuti kegiatan sospro di dae-
rah Pakem baru sampai di kampus 
ketika mahasiswa yang mengikuti 

koreografi sudah selesai makan 
siang. Akibatnya kegiatan koreo-
grafi dan sospro yang harusnya 
telah dijadwal berakhir secara ber-
samaan tidak berjalan sesuai jad-
wal.
 Meskipun mengalami ken-
dala, mahasiswa baru yang mengi-
kuti sospro mengaku senang dapat 
ikut berpartisipasi dalam kegiatan 
tersebut. Walaupun diminta untuk 
membawa beras dan mi instan, 
mereka tidak merasa keberatan 
sama sekali. Karena dengan ad-
anya kegiatan-kegiatan seperti 
ini mereka bisa membantu warga 
sekitar yang kurang mampu. Se-
lain itu, mereka juga bisa mem-
bersihkan tempat ibadah. “Seneng 
sih. Enggak kalau capek, soalnya 
kan dikerjain bareng-bareng. Jadi 
cepet selesai juga,” ungkap Risma, 
mahasiswa baru jurusan Hubun-
gan Internasional. Ia berharap, ke-
giatan seperti ini terus ada karena 
sangat bermanfaat dan bisa me-
ningkatkan kepedulian terhadap 
sesama.
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Pra-Pesona Taaruf (PESTA) 
adalah salah satu acara 
penyambutan mahasiswa 

baru Universitas Islam Indonesia 
(UII). Acara ini dilaksanakan di 
lingkungan Kampus Terpadu UII 
Jalan Kaliurang Km. 14,5 pada 
tanggal 14 Agustus 2018. Pada 
tahapan ini, ada beberapa rang-
kaian acara yang diselenggarakan 
oleh pihak panitia PESTA UII 
2018 seperti Koreografi, Social 
Project dan pembagian co-card.
 Lebih jelasnya, Koreo-
grafi merupakan agenda tahunan 
dalam penyambutan mahasiswa 
baru UII 2018 yang diharapkan 

dapat lebih memperkenalkan UII 
kepada  masyarakat. Dalam hal 
ini UII bekerja sama dengan pihak 
Brigata Curva Sud UII (BCS UII) 
untuk merancang gambar dan juga 
bentuk koreografinya. Rangkaian 
acara koreografi pun telah dilak-
sanakan sebanyak dua kali sebel-
umnya, yakni pada tahun 2016 dan 
2017.
 Pada rangkaian acara ko-
reografi yang dilaksanakan di 
Lapangan Sepakbola UII ini ter-
dapat empat bentuk formasi yaitu 
73 tahun, Free Palestine, Support 
Asian Games 2018, dan Logo UII. 
Pertimbangan panitia PESTA UII 

2018 memilih formasi ini yang 
diungkapkan oleh Umbu Zisokhi 
Telaumbanua selaku Koordinator 
Komisi A (KOM A). “Kalo logo 
UII udah jelas kita di UII. Kalo 73 
tahun kita kan mau memperingati 
umur dari Indonesia tersebut jadi 
73 tahun. Untuk Free Palestine 
kita sebagai support kepada sesa-
ma muslim di Palestina dan untuk 
support Asian Games itu karena 
kita kan sudah mendekati Asian 
Games. Nah kita dari UII me-
nyuport (mendukung) juga Asian 
Games”.
 Berbeda dari tahun sebel-
umnya, tahun ini terdapat penam-

Persiapan 
Koreografi 
Mahasiswa Baru 
Universitas Islam 
Indonesia 2018 
(14/8) yang 
dibantu oleh tim 
Brigata Curva Sud 
(BCS) UII (Foto: 
Profesi/Fariza) 

Ada Apa di Balik Koreografi?
Tim Reportase: Siti Umi Nurhavizza, Fariza Halidatsani A.

Penambahan atribut lain dalam koreografi Mahasiswa Baru Universitas Islam Indonesia menyita perhatian 
dari berbagai pihak 
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bahan atribut pada Logo UII  yaitu 
gambar 3D. Gambar 3D tersebut 
muncul setelah Logo UII yang 
merupakan lukisan dari sketsa wa-
jah Muhammad Hatta dan Lafran 
Pane. “Kalo Moh Hatta itu kan 
dia sebagai wakil presiden satu 
(pertama), dia juga sebagai bapak 
proklamator berdirinya UII. Kalo 
Lafran Pane ini, itu kan dia maha-
siswa atau alumnus dari UII yang 
telah diangkat menjadi pahlawan 
nasional,” ungkap Umbu. Perbe-
daan ini merupakan rembukan dari 
seluruh panitia Steering Comittee 
(SC) PESTA UII 2018 yang men-
ginginkan adanya perubahan dari 
tahun sebelumnya. 
 Gambar 3D ini menuai 
kontroversi dari berbagai pihak 
salah satunya dari mahasiswa 
Fakultas Teknologi Industri (FTI). 
Bima Baranza selaku Ketua De-
wan Perwakilan Mahasiswa 
(DPM) FTI UII mengungkapkan 
bahwa ia tidak ingin acara orien-
tasi mahasiswa ini digunakan seb-
agai salah satu “tunggangan” oleh 
pihak eksternal kampus. Hal terse-
but disampaikan oleh Bima pada 
kegiatan mediasi yang dilakukan 
antara pihak Rektorat UII den-
gan perwakilan mahasiswa FTI 
(14/08/18). Di sisi lain, dari pihak 
departemen acara sendiri tidak 
mengetahui adanya lukisan dari 
sketsa wajah Muhammad Hatta 
dan Lafran Pane. Mereka men-

gaku tidak menerima konfirmasi 
dari pihak panitia SC PESTA UII 
2018. Mengenai hal ini, Komisi 1 
Dewan Permusyawaratan Maha-
siswa (DPM) UII, Ilham Prakas 
Karlesta mengonfirmasi bahwa 
memang yang mengetahui gambar 
koreografi itu pihak DPM UII, SC 
dan BCS sendiri. Ilham menyam-
paikan bahwa konsep koreografi 
ini memang tidak dipublikasikan 
karena sifatnya sebagai kejutan. 
Hal ini dikarenakan gambar terse-
but dibuat oleh pihak BCS. Ada-
pun yang menjadi Liaison Officer 
(LO) BCS dari pihak SC. Berbeda 
halnya apabila yang menggambar 
itu dari pihak Organizing Com-
mittee (OC), maka boleh diper-
tanyakan sedangkan dalam hal 
ini yang berhubungan langsung 
adalah pihak SC dan BCS. 
 Tim pelaksana koreografi 
pada acara PESTA UII 2018, BCS 
UII mengonfirmasi mengenai 
gambar sosok Lafran Pane. Mer-
eka berkata bahwa tim ini hanya 
sebagai pelaksana teknis, tidak 
sampai pada perencana. Mereka 
mengaku memiliki bukti berupa 
sketsa wajah Lafran Pane dan Mu-
hammad Hatta.
 Menanggapi hal ini, Barik 
Wahyu Romadlon selaku Ketua 
Pergerakan Mahasiswa Islam In-
donesia (PMII) komisariat Wahid 
Hasyim berkata “Tidak ada hak 
istimewa apapun, karena di sini 

para pendiri UII terutama Bung 
Hatta, K. H. Wahid Hasyim, Mas 
Mansyur, Roem, Kahar Muzakir, 
dulunya mereka adalah pejuang-
pejuang bangsa kan founding fa-
ther negara sekaligus UII”. Barik 
pun menambahkan sebagai sesama 
organisasi eksternal kampus harus 
sadar bahwa mereka adalah organ-
isasi eksternal tidak akan menjadi 
lembaga internal kampus. Di lain 
pihak, Rohidin selaku Wakil Rek-
tor 3 UII mengatakan bahwa ia 
tidak mempermasalahkan adanya 
lukisan dari sketsa wajah dua to-
koh tersebut dalam koreografi. Hal 
ini disebabkan sulitnya untuk me-
nentang hal itu mengingat kedua 
tokoh tersebut sangat berjasa bagi 
Indonesia.  
 Barik berharap pada PES-
TA UII untuk dapat menempatkan 
posisi antara intra ataupun ekstra 
kampus. Tidak ada istilah anak 
emas atau alasan apapun. “Semua 
mempunyai peran dan fungsi mas-
ing-masing, semuanya mahasiswa, 
semua organisasi ekstra mem-
punyai peran masing-masing” ia 
melanjutkan. Ia pun berharap sia-
papun tokohnya, siapapun pemim-
pinnya, pemimpin dalam lembaga 
maupun rektorat mampu bersikap 
bijaksana. Lebih lanjut, seorang 
pemimpin harus bertindak adil un-
tuk antar golongan demi mengu-
rangi konflik-konflik yang sedang 
terjadi maupun yang akan terjadi. 
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Universitas Islam Indonesia (UII) adalah salah satu universitas 
di Indonesia yang mendapatkan penilaian bintang tiga Quacu-
arelly Symond University Ratings pada tahun 2016, yang mam-

pu mensejajarkan UII dengan universitas bertaraf International seperti 
Murdoch University di Australia dan London South Bank University di 
Inggris. Bukan tanpa alasan UII menjadi perguruan tinggi swasta ter-
baik berdasarkan kinerja penelitian dan pengabdian masyarakat pada 17 
agustus 2017 oleh Kementrian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi 
(kemenristekdikti). 
 Tapi taukah kamu sejarah UII ? UII didirikan pada 8 juli 1945 
di Jakarta oleh para pendiri bangsa seperti Drs. Mohammad Hatta, KH. 
Kahar Muzakir, dan tokoh lainnya yang sekarang dijadikan nama setiap 
gedung di UII. Sekolah Tinggi Islam (STI) merupakan nama sebelum 
UII pindah ke Yogyakarta pada tanggal 14 Desember 1957. 
 Namun kenapa harus di UII? Saat memasuki boulevard UII, ka-
lian akan disuguhkan pemandangan asri dari taman dan pepohonan yang 
ada di sepanjang jalan masuk, tak lupa Masjid Ulil Albab yang selalu 
menjadi wajah dan pusat dari UII yang  senantiasa berdiri kokoh. Selain 
itu mahasiswa UII akan di manjakan dengan segudang fasilitas mewah 
antara lain perpustakaan yang nyaman, tentram dan  unik karena ad-
anya Candi Kimpulan di tengahnya. Terdapat pula fasilitas wifi dengan 
kecepatan hingga 200 Mbps akan menjadikan mahasiswa mendapatkan 
akses yang sangat cepat. Kemudian UII Print yang ada di setiap fakultas 
memudahkan sivitas akademika untuk mencetak dokumen dengan 
menggunakan pembayaran elektronik, dan masih banyak fasilitas lain 
yang bisa dijumpai di UII.
 Berbeda dari universitas lain yang hanya memiliki tiga dharma, 
UII memiliki empat dharma yaitu pendidikan, penelitian, pengabdian 
masyarakat, dan dakwah islamiah yang menjadikan UII lebih spesial  
dan imbang perkara dunia akhirat. Selain itu di UII kalian tidak hanya 
belajar akademis tetapi juga kalian akan belajar agama. Mulai dari PNDI 
(Pendalaman Nilai Dasar Islam), pesantrenisasi dan taklim yang mana 
semua kegiatan tersebut besifat wajib.
 Bagi para mahasiswa baru, biasanya UII hanya menjadi pilihan 
terakhir karena tidak diterima di PTN ataupun sebagai tempat persing-
gahan bagi mereka yang akan mengikuti tes masuk PTN di tahun 
berikutnya. Rafik Prabowo, Mahasiswa UII, Jurusan Pendidikan Ke-

Kenapa sih harus di UII?
Oleh: Dewi Nadhiroh

dokteran 2015 adalah salah satu 
mahasiswa berprestasi yang dimil-
iki UII. Sempat tidak diterima di 
PTN yang diinginkan tidak mem-
buat Rafik berkecil hati, “sistem 
pendidikan UII itu cukup bagus, 
selalu mengkolaborasikan dan 
mengintegrasikan ilmu yang bisa, 
katakan ilmu-ilmu dunia ya, pela-
jaran kita tapi tidak terlepas dari 
agama,” tuturnya. Memenangkan 
beberapa perlombaan seperti juara 
pertama Selection of Outstanding 
Student Universitas Islam Indone-
sia, juara pertama scientific essay 
Diponegoro Medical and Health 
Scientific Competition (DMHSC), 
Fakultas Kedokteran, Universitas 
Diponegoro dan sebagainya. Hal 
tersebut membuat Rafik terpilih 
menjadi MAPRES (Mahasiswa 
Berprestasi) UII tahun 2018. 
 Menurut Rafik, berada di 
PTN bukanlah suatu standar un-
tuk mengukur kualitas seseorang. 
“mau kamu di UGM, mau kamu 
di UI atau universitas besar lainya 
tapi kalau kamu tidak berpotensi, 
tidak memiliki kemauan, keingi-
nan, dan semangat yang kuat, 
maka kamu juga tidak akan ter-
lihat dan tidak akan terjadi apa-
apa,” ungkap Rafik. Kualitas ses-
eorang akan terlihat apabila orang 
tersebut memiliki kemauan yang 
kuat, “saya selalu menganalogikan 
seperti ikan mas yang ada dikolam 
kecil dengan ikan mas yang ada 
di lautan bebas. Kamu pilih yang 
mana? Tentu kamu pengen men-
jadi ikan mas yang selalu terlihat 
kan. Maka kamu harus menjadi 
ikan mas dalam kolam kecil. Dan 
kalau kamu ingin terlihat di lau-
tan bebas, jadilah ikan paus. Tapi 
tidak semua orang bisa, nah seti-
daknya kamu bisa jadi ikan mas 
yang ada dikolam kecil.” pungkas-
nya. Percayalah bahwa masuk ke 
UII merupakan jalan Allah SWT, 
dan anda sekarang yang ada di UII 
telah tersesat dijalan yang benar.
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Mahasiswa 
Ya itu panggilanku

Indonesia
Ya, itu negaraku,bangsaku, dan tempat aku di lahirkan

Setiap detik aku berpikir
Akankah Indonesia akan selalu begini?

Akankah Indonesia selalu berkembang tanpa maju?
Kemiskinan di mana-mana

Kelaparan di setiap sudut kota
Sampah disetiap mata memandang

Siapa yang memikirkan tentang perubahan?
Dan siapa yang harus merubah?

Aku sang mahasiswa

Agent of chance
Itulah aku di sebut

Iron stock
Itu harapan orang terhadapku

Bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu 
Itulah kewajibanku

Menjadi tumpuan perubahan
Bukanlah hal yang mudah kulalui

Tapi, harus ku hadapi hingga ku mati
Itulah cita-cita ku

Membuat negeriku semakin maju

Langkahku terus berjalan
Kepala ini selalu berpikir

Raga ini hanyut dalam kesedihan
Apa yang ku pikirkan?
Negeri ini tentunya

Untuk apa ini kulakukan?
Khusus untuk negaraku tersayang

Siapa aku?
Aku sang pejuang perubahan

AKU 
SANG PEJUANG PERUBAHAN

Oleh: Yuni Nur A.


