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Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Rangkaian kegiata Pekan Ta’aruf Fakultas Teknologi Industri Universitas Islam Indonesia (PETA FTI 
UII) 2018 yang dilaksanakan 23-24 Agustus telah rampung. Orientasi study pengenalan kampus 
kali ini mengangkat tema “Menanamkan Rasa Kepedulian Dengan Melarutkan Perbedaan Untuk 

Kebermanfaatan Dalam Menjalankan Peran Sebagai Mahasiswa”. PETA FTI 2018 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  PETA.

 Sebagai pamungkas kami mengucapkan “Selamat Datang di Kampus Perjuangan!” selamat berpetual-
ang di kehidupan mahasiswa yang penuh dinamika. Selamat berproses untukmencari arti mahasiswa. Teruslah 
berkembang menjadi lebih baik dengan rintangan yang ada. Perjuangan tidak akan mudah, tapi keteguhan hati 
jangan pernah goyah. Sampai jumpa di SUPLeMEN PETA selanjutnya.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Tepian Redaksi...
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Rangkaian kegiatan Orien-
tasi Studi dan Pengenalan 
Kampus (OSPEK) maha-

siswa baru  Fakultas Teknologi In-
dustri (FTI) 2018 telah usai. Pada 
tahun ini nama kegiatan OSPEK 
kembali pada nama Pekan Taaruf 
(PETA), yang sebelumnya keg-
iatan OSPEK tahun 2017 bernama 
Kegiatan Khusus Orientasi dan 
Taaruf Mahasiswa (KUANTUM). 
Terdapat banyak sejarah di balik 
nama-nama OSPEK FTI itu send-
iri. Sepanjang sejarahnya kegiatan 
OSPEK FTI terdapat dua kali per-
gantian nama yaitu yang pertama 
pada tahun 2013 dari PETA men-
jadi Pesona Dunia Kampus den-
gan Ta’aruf  (PDKT),  dan yang 
kedua nama kegiatan OSPEK FTI 
berubah lagi pada tahun 2017 dari 
PETA menjadi KUANTUM. Pi-
hak Steering Committee (SC) ber-
harap dengan kembalinya nama 
PETA pada ospek tahun ini kem-
bali mengenalkan di mana ospek 
itu lahir dan  agar selanjutnya bisa 
terus menggunakan nama PETA. 
“Jadi kita ingin mengembalikan 

semacam roh dari ospek FTI itu 
sendiri “Jelas Ardian Syahputra 
selaku Koordinator Komisi A. Pi-
hak SC PETA FTI berharap untuk 
tahun-tahun selanjutnya nama ke-
giatan orientasi mahasiswa baru 
menggunakan nama PETA agar 
nama PETA sendiri menjadi ciri 
khas OSPEK FTI tapi semua itu 
kembali pada panitia ospek tahun 
depan. 
 Pada tahun ini kegiatan 
PETA FTI mengusung tema 
“Menanamkan Rasa Kepedulian 
Dengan Melarutkan Perbedaan 
Untuk Kebermanfaatan Dalam 
Menjalankan Peran Sebagai Ma-
hasiswa”. Maksud dari tema terse-
but adalah mahasiswa baru di-
harapkan lebih mengenal FTI dan 
beradaptasi menjadi mahasiswa 
FTI sendiri. Seperti yang sudah 
dijelaskan Ardian,“Konsep tahun 
ini masih tetep sama seperti tahun-
tahun lalu kami hanya sebatas 
ingin mengenalkan apa yang ada 
di FTI itu sendiri. Jadi koridor-
koridornya tidak terlewati dari 
apa yang ada di FTI itu sendiri, di 

mana maba ini diharapkan mele-
wati seperti batu loncatan di ospek 
ini.”
 Masa orientasi mahasiswa 
baru FTI dilaksanakan Pra PETA 
pada tanggal 19 Agustus 2018 dan 
kemudian dilanjutkan PETA pada 
tanggal 23-24 Agustus 2018. Pi-
hak panitia sengaja memberi jarak 
yang lumayan lama dari Pra PETA 
sampai pada kegiatan PETA. Ala-
sannya karena agar sesuai dengan 
nama dari PETA, di mana PETA 
adalah Pekan Taaruf sehingga se-
cara keseluruhan acara orientasi 
mahasiswa baru dapat berlang-
sung kurang lebih selama sepekan.
 Meskipun dengan nama 
yang kembali pada sebelumnya, 
tentunya para panitia mengemas-
nya rangkaian acara kali ini den-
gan berbagai hal baru. Salah satu 
hal baru yang ada pada PETA FTI 
kali ini adalah Break Clap. Pada 
kegiatan ini terdapat  beberapa ni-
lai yang ditanamkan antara lain; 
kekompakkan dan kerja sama 
untuk menyelaraskan nada yang 
mereka hasilkan. Jadi Break Clap 

PENGEMBALIAN NAMA PETA
Tim Reportase: Annisa Rositasari & Siti Asiyah

Mahasiswa Baru memasuki lokasi utama PETA 2018 (Foto: Annisa Rositasari/PROFESI)
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adalah semacam tepukan yang 
dikombinasikan dengan gerakan-
gerakan dan menghasilkan suatu 
nada. Break Clap terbagi menjadi 
Break Clap 1 sampai dengan Break 
Clap 10.  “Penciptaan Break Clap 
itu sendiri  langsung dari pihak 
SC terutama dari komisi A. Break 
Clap ini sendiri merupakan pem-
baruan untuk melatih kekompakan 
dari setiap jamaah yang mana di 
tahun sebelumnya digunakan mo-
zaik untuk melatih kekompakan 
mereka.” Ujar Renovian Dwi Sa-
putra selaku Koordinator Divisi 
Acara. Tujuan dari kegiatan Break 
Clap adalah agar para mahasiswa 
baru lebih kompak, lebih saling 
mengenal teman-temannya dan 
merasa satu rasa satu nama FTI. 
Setiap pemandu harus bisa Break 
Clap karena pemandu harus men-
gajarkan pada jamaahnya. Break 
Clap tidak ditampilkan di atas 
panggung tapi dilakukan bersa-
maan kemudian direkam oleh pa-
nitia. 
 Selain itu pada kegiatan 
PETA FTI tahun ini terdapat tiga 
game yang memiliki filosofi dan 
makna di setiap game nya. Game 
pertama adalah Foccus Group 
Discussion (FGD) tujuan dari 
games ini adalah mahasiswa baru 
lebih mengenal Keluarga Maha-
siswa Universitas Islam Indonesia 
(KM UII) khususnya kelembagaan 
di FTI. Tujuan lain dari FGD in 
adalah unutk  mengenalkan per-
an fungsi mahasiswa dan peran 
fungsi Catur Dharma yang ada di 
kampus UII.  Game kedua adalah 
Game Menara, game ini membuat 

Tugu Jogja yang merupakan salah 
satu ikon Kota Jogjakarta. Tiap 
jamaah membuat Tugu Jogja dari 
sedotan, yang dibawa sendiri oleh 
mahasiswa baru. Panitia PETA 
hanya menyediakan selotip untuk 
menggabungkannya. Tujuan dari 
Game Menara ini sama seperti 
game sebelumnya yaitu melatih 
kekompakan satu jamaah.“Kalau 
dari game menara itu kita lebih ke 
filosofisnya di mana menara itu 
dibuat dari suatu yang sederhana. 
Karena tema kami dari game men-
ara itu sesuatu yang besar berawal 
dari hal yang sederhana. Jadi ba-
han dasarnya itu dari sedotan dan 
kita menyediakan contohnya, di 
mana mereka lebih dilatih kekom-
pakan mereka, kerja sama mereka, 
dan kepedulian mereka. Bagaima-
na suatu kesatuan dari menara ini 
yang kita konsepkan adalah tugu 
jogja itu bisa dirangkai dengan 
baik sesuai dengan apa yang sudah 
dicontohkan dari Komisi A terse-
but,” ucap Ardian.
 Untuk game yang ketiga 
ada Game FTI. Game FTI  adalah 
suatu metode yang baru dari se-
belum-sebelumnya.. Dari Game 
FTI ini panitia berharap para ma-
hasiswa baru mengenal tempat-
tempat yang ada di dalam FTI dan 
sekaligus memberi edukasi pada 
mahasiswa baru. Luthfi Mahen-
dra Yudhistira selaku Sekretaris 
SC berkata, “Kalau Games FTI 
sendiri di sini ada nilai yang kami 
tanamkan. Salah satunya Games 
FTI ini sendiri adalah kalau meli-
hat kegiatan orientasi sebelumnya 
di mana acara kegiatan orientasi 

ada yang namanya pengenalan 
dengan kampus. Pengenalan kam-
pus ini lingkungan kampusnya 
jadi di mana mereka, terus ruangan 
apa aja kami mengemasnya dalam 
bentuk games FTI. Jadi semacam 
mereka dikasih peta buta nantinya 
yang secara tidak langsung maba-
miba ini mencari tahu sendiri ini 
ruangan di mana dan di mana. Dan 
tiap ruangan yang mereka masuki 
itu ada pos-pos di mana ada lima 
pos yang nanti setiap pos itu mere-
ka berisikan beberapa games yang 
akan dipandu oleh departemen 
acara dan pemandunya sendiri.”
 Berbeda dari tahun sebe-
lumnya, pada PETA 2018 para 
mahasiswa baru disambut lang-
sung oleh Himpunan Mahasiswa 
yang ada di FTI sebelum mereka 
masuk ke lokasi PETA yaitu di de-
pan Gor UII.  Kelima himpunan 
mahasiswa yang ikut menyambut 
mahasiswa baru yaitu Himpunan 
Mahasiswa dari jurusan Teknik 
Kimia, Teknik Industri, Teknik 
Informatika, Teknik Elektro dan 
Teknik Mesin. Kelima himpunan 
mahasiswa ini diundang langsung 
oleh panitia PETA untuk menyam-
but adik tingkatnya. Tujuan dari 
penyambutan ini adalah agar him-
punan dapat melihat secara lang-
sung adik tingkat yang sedang 
mengikuti PETA dan mahasiswa 
baru dapat mengetahui kakak-ka-
kak tingkatnya. 
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Dalam rangka menyambut 
mahasiswa baru Fakultas 
Teknologi Industri (FTI), 

setiap tahunnya Lembaga Ekseku-
tif Mahasiswa Fakultas Teknologi 
Industri UII (LEM FTI UII) me-
nyelenggarakan sebuah acara ori-
entasi dan pengenalan kampus ke-
pada mahasiswa baru. Pada tahun 
ini, acara orientasi mahasiswa baru 
dinamakan Pekan Taaruf (PETA) 
FTI 2018. Adapun rangkaiannya 
berupa Pra PETA dan PETA. Pra 
PETA dilaksanakan pada tanggal 
19 Agustus 2018, sedangkan acara 
utamanya yaitu PETA 2018 dilak-
sanakan pada 23-24 Agustus 2018. 
Dibalik berlangsungnya PETA 
2018, terdapat berbagai pihak 
yang turut serta dalam kesuksesan 
acara, salah satunya adalah pani-
tia-panitia di dalamnya. Kepani-
tiaan yang ada dalam PETA 2018 
ini bukan panitia tunggal, se-
hingga terdapat dua jenis panitia 
di dalamnya. Dua jenis itu antara 

lain panitia Steering Commitee 
(SC) yaitu sebagai konseptor aca-
ra PETA FTI 2018 dan Organiz-
ing Commite (OC) sebagai ekse-
kutor. SC terdiri dari Ketua SC 
yaitu Zulfathi Fuad dari Teknik 
Industri angkatan 2015, Sekretaris 
SC Luthfi Mahendra dari Teknik 
Mesin 2016, Komisi A yang di 
koordinir oleh Ardian Syah Putra 
dari Teknik Kimia 2016, Komisi 
B yang dikoordinir oleh Rafi Pra-
setyo dari Teknik Elektro 2016, 
dan yang terakhir terdapat Komisi 
C yang dikoordinir oleh Khukuh 
Anugrah dari Teknik Informa-
tika 2016. Untuk melaksanakan 
konsep yang telah dirancang oleh 
panitai SC, terdapat panitia pelak-
sana yang disebut sebagai panitia 
yang diketuai oleh Tofan Pratama 
dari Teknik Industri 2015. Ketua 
OC juga merupakan anggota dari 
Komisi B. 
 Lebih lanjut, panitia SC 
terdiri dari 15 orang dan Panitia 

PANITIA  DAN LIKA-LIKU  
PERSIAPAN PETA 2018
Tim Reportase: Tiara Habibah J. & Nuzila Putri A.

Panitia pada kegiatan Pra PETA 2018, Minggu, 19 Agustus 2018. 
(Foto: Profesi/Zila)

PETA 2018 ini dapat meninggalkan kesan baik kepada adik adik 
maba–miba, sehingga mereka mendapatkan sambutan yang hangat 
dan baik juga

OC terdiri dari 158 orang. Sehing-
ga, total panitia PETA FTI 2018 
mencapai 173 orang. Panitia SC 
sudah terbentuk dari bulan Mei 
“Sebelum puasa, dari bulan Mei di 
akhir Mei. Kalo ga salah di tang-
gal 26 Mei 2018” ungkap Luthfi 
Mahendra selaku sekretaris SC. 
Setelah terbentuknya Panitia SC, 
mereka melaksanakan beberapa 
kali rapat untuk membentuk suatu 
konsep dan persiapan yang akan 
diusung di PETA 2018. “Selama 
persiapan, kami murni membahas 
apa saja yang akan dibawa dalam 
kegiatan orientasi ini, apa saja ni-
lai nilai yang akan dibawa, dan 
pembenahan permasalahan yang 
ada di FTI agar tidak terjadi lagi di 
angkatan 2018 khususnya,” jelas-
nya. 
 Di dalam SC terdapat 
Komisi C yang membuat konsep 
mekanisme administrasi dan me-
nyusun anggaran yang dibutuh-
kan dalam kegiatan PETA FTI 
2018, termasuk pemasukan dan 
pengeluaran dana, alur dana yang 
ada, perihal vendor konsumsi se-
cara bertahap. PETA FTI 2018 
ini peserta tidak dikenakan biaya 
sepeserpun karena dana konsumsi 
tahun ini diperoleh langsung dari 
Rektorat. Selain itu biaya co-card 
pun dari Dekanat, sedangkan un-
tuk dana acara dari dana proyek. 
“Kalo tahun lalu kan semuanya 
tergantung sama dana proyek, ta-
hun ini konsumsi ada dana send-
iri dan dana proyek sendri. Tahun 
ini lebih enak sih daripada tahun 
lalu,” ungkap Khukuh Anugrah 
selaku koordinator komisi C. 
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 Terdapat juga komisi B 
yang salah satu tugasnya untuk 
membuat struktur kepanitiaan 
agar memudahkan panitia dalam 
menjalankan tugasnya “Pemba-
hasan mengenai struktur, struktur 
apa yang digunakan dalam kepa-
nitiaan ini sendiri, apakah struktur 
tersebut memudahkan panitianya, 
dapat membuat panitia lebih ber-
tanggungjawab,“ jelas Rafi Pra-
setyo selaku koordinator komisi 
B. Selain itu komisi B juga mem-
buat  job description untuk setiap 
departemen, membuat tata ter-
tib untuk panitia, peserta, pengun-
jung, maupun tamu undangan agar 
acara ini dapat berjalan secara ter-
tata, dan juga menyelenggarakan 
open recruitment untuk panitia 
pelaksana atau panitia OC. 
Setelah terbentuknya draft PETA 
2018, panitia SC melakukan kon-
sultasi kepada pihak LEM FTI 
2018 dan setelah itu diveifikasi 
oleh pihak Dewan Perwakilan Ma-
hasiswa FTI (DPM FTI). Adapun 
selang waktu antara konsultasi dan 
verifikasi ini sekitar dua minggu, 
dan waktu verifikasi pun memak-
an waktu enam hari. Setelah mele-
wati masa konsultasi dan verifika-
si yang didalamnya juga terdapat 
revisi – revisi agar acara PETA 
2018 dapat berjalan sempurna. Ta-
hap selanjutnya adalah melakukan 
open recruitment untuk panitia OC 
yang mulai dilaksanakan pada hari 
terakhir verifikasi dengan DPM 
yakni tanggal 6 Agustus 2018.
Oprec (singkatan familiar untuk 
open recruitment) ini dilaksanakan 
selama tiga hari berturut –turut, 

yaitu hingga tanggal 8 Agustus 
2018. Oprec panitia OC ini ter-
golong singkat, dikarenakan wak-
tu konsultasi dan verifikasi panitia 
SC memakan waktu yang cukup 
lama.  “Karena DPM sendiri tidak 
ingin istilahnya acara ini hanya 
sekedar jalan, DPM mengingink-
an ada nilai-nilai yang disampai-
kan kepada adik-adik maba dan 
miba,” jelas Rafi Prasetyo, Koor-
dinator Komisi B PETA 2018. 
Selain melakukan konsultasi dan 
verifikasi dengan pihak LEM dan 
DPM, SC juga selalu berkoordina-
si dan berkonsultasi dengan pihak 
Dekanat dari persiapan di awal 
hingga tahap pelaksanaan. Hal ini 
dimaksudkan agar pihak kampus 
juga mengetahui apa saja kegiatan 
yang akan dilaksanakan. “Jadi 
apapun yang kami buat setelah 
disetujui oleh kelembagaan LEM 
maupun DPM, itu juga sudah me-
lalui persetujuan oleh Dekan, yang 
alhamdullilah kalo bisa dibilang 
selama ini kami melakukan koor-
dinasi cukup baik” jelas Luthfi 
Mahendra.
Panitia OC diketuai oleh anggota 
Komisi B yaitu Tofan Pratama. To-
fan mengungkapkan bahwa waktu 
kerja panitia OC PETA 2018 ini 
sangat singkat yaitu hanya sebelas 
hari kerja dari terbentuknya panitia 
OC pada 8 Agustus 2018. Dalam 
oprec ini juga terdapat kendala 
yaitu, kurangnya partisipasi dari 
mahasiswa FTI untuk menjadi pa-
nitia PETA 2018. Hal ini berkaitan 
dengan waktu pelaksanaan PETA 
2018 yang kebetulan bersamaan 
dengan jadwal key-in di FTI, se-

hingga hal tersebut juga mungkin 
menjadi pertimbangan partisipan. 
Namun, hal ini tidak menyurutkan 
semangat dari panitia yang su-
dah tergabung dalam kepanitiaan 
tersebut untuk mengajak teman-
temannya ikut serta dalam kepani-
tiaan PETA 2018 untuk memenuhi 
target yang dibutuhkan. 
Dalam waktu kerja yang rela-
tif singkat, Tofan mensiasatinya 
dengan mendorong agar setiap 
departemen melaksanakan rapat 
internal agar persiapan nya lebih 
matang walau dengan waktu yang 
sangat singkat. “Aku udah jelasin 
ke koornya, gimana caranya dalam 
waltu sebelas hari adik-adikku ini 
(angkatan) 16 17 tetap bisa dape-
tin manfaatnya mengikuti kepani-
tiaan ini, tetap bisa dapetin ilmu-
ilmunya. Aku ga pengen mereka 
di sini cuma kerja doang, aku pen-
gen mereka dapetin maanfaatnya, 
efeknya kedepanya gimana,” jelas-
nya. Tofan juga selalu memberi-
kan pemahaman kepada staf-staf 
yang dipimpinnya bahwa acara 
PETA 2018 ini dapat meninggal-
kan kesan baik kepada mahasiswa 
baru. Sehingga mereka mendapat-
kan sambutan yang hangat dan 
baik. “Mereka peduli dengan FTI, 
dan kenal dengan FTI, kedepanya 
mereka bermanfaat untuk FTI. 
Karena goals utamanya adalah 
kebermanfaatan. Maba-miba pu-
nya kemampuan dapat bemanfaat 
untuk FTI baik dari segi akademis 
maupun dari segi non akademis,” 
harapan Tofan kepada mahasiswa 
baru setelah terlaksananya acara 
PETA 2018.
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TAK ADA STAND,  
PANITIA PETA SAJIKAN LK  
DAN UKM SHOW

Tim Reportase: Tengku Auni Syazana & Yuni Nur Anggraini

”Mengingat tahun ini peserta (mahasiswa baru) berjumlah 985 orang 
dan kita menyediakan venue di utara Gor UII, jadi untuk mengefisien-
sikan waktu, tempat, dan peserta, maka kita mengadakan acara terse-

but dalam satu kesatuan,” ujar Ardian

Ardian Syahputra selaku koordinator Komisi A saat diwawancarai ter-
kait LK dan UKM Show (Profesi/ Tengku Auni )

Kehadiran mahasiswa baru 
dalam kegiatan Orien-
tasi Studi dan Pengena-

lan Kampus (Ospek) selalu men-
jadi ajang bagi Lembaga Khusus 
(LK) dan Unit kegiatan Maha-
siswa (UKM) untuk mencari ang-
gota baru bagi organisasinya. Be-
gitu pula yang terjadi di Fakultas 
Teknologi Industri (FTI). Pada 
tahun sebelumnya, LK dan UKM 
yang berada pada tingkat FTI di-
berikan kesempatan untuk mem-
perkenalkan organisasinya me-
lalui stand LK dan UKM yang 
disediakan panitia. Di stand terse-
but, mereka bisa mempromosikan, 
menunjukkan produk, prestasi 
maupun berbagai informasi terkait 
organisasinya.
 Namun, sedikit berbeda 
dengan tahun sebelumnya karena 
pada tahun ini Komisi A Pekan 
Ta’aruf (PETA) FTI 2018 memu-
tuskan untuk meniadakan stand 
LK dan UKM. Hal ini disampai-
kan oleh Koordinator Komisi A 
(Kom A) Ardian Syahputra. Ia 
mengungkapkan hal ini dilaku-
kan karena beberapa faktor, yaitu 
faktor waktu, tempat, dan jum-
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lah peserta. ”Mengingat tahun ini 
peserta (mahasiswa baru) berjum-
lah 985 orang dan kita menye-
diakan venue di utara Gor UII, jadi 
untuk mengefisiensikan waktu, 
tempat, dan peserta, maka kita 
mengadakan acara tersebut dalam 
satu kesatuan,” ujarnya. 
 Untuk mengganti keti-
adaan stand, pihak panitia PETA 
2018 menghadirkan konsep baru 
untuk mempromosikan LK dan 
UKM yang ada di FTI, yaitu 
melalui kegiatan LK dan UKM 
Show. Acara ini diadakan pada 
hari pertama PETA, yaitu tanggal 
23 Agustus 2018. “Kita memberi-
kan waktu untuk setiap LK dan 
UKM, silakan metodenya akan 
seperti apa, perwakilan LK dan 
UKM itu ingin menampilkan apa, 
kita membebaskan mereka untuk 
bikin prolog perkenalan atau apa,” 
ujar Ardian. LK di FTI hanya ada 
satu, yaitu Lembaga Pers Maha-
siswa (LPM) PROFESI, semen-
tara itu UKM yang ada berjumlah 
9 UKM. LPM PROFESI sebagai 
satu-satunya LK diberi kesempa-
tan untuk tampil selama 15 menit, 
sedangkan untuk UKM akan di-
berikan waktu masing-masing 6 
menit.
 Lalu bagaimana dengan 
tanggapan dari UKM-UKM yang 
berada di bawah naungan FTI 
mengenai ditiadakannya stand 
tahun ini? Regita Dewi C, selaku 
perwakilan dari UKM Center Of 
Islamic Engineers (Centris) mem-
berikan tanggapannya mengenai 
hal tersebut. “Awalnya, memang 
kita kaget tidak memakai stand, 

karena kalau tidak ada stand arti-
nya kita tidak bisa mengadakan 
promosi secara langsung dengan 
maba-mibanya,” tutur Staf Ka-
derisasi Centris tersebut. Namun, 
diakui Regita bahwa Centris su-
dah mempersiapkan alternatif 
lain berupa brosur yang disertai 
link untuk mendaftar secara on-
line. Dari link tersebut, diharap-
kan dapat menjadi fasilitas bagi 
pihaknya untuk menjaring maha-
siswa baru yang berminat untuk 
bergabung bersama Cemtris.
 Sementara itu, dari pihak 
UKM Djemuran yang diwakili 
oleh Nurdana Ahmad Fadil mem-
berikan tanggapannya terkait 
LK dan UKM Show tahun ini. 
“Kurang (efektif), kalau menu-
rut saya, karena mereka nanti 
hanya sekadar tahu. Mereka tidak 
menelisik lebih dalam, misal ada 
stand kan mereka bisa tanya-tan-
ya dan terjadi interaksi dua arah,” 
ujarnya. Lelaki yang akrab disapa 
Dana tersebut menambahkan lebih 
lanjut bahwa LK dan UKM Show 
hanyalah interaksi satu arah, entah 
mereka nantinya akan memperha-
tikan atau tidak. Sementara, jika 
berbentuk stand, mahasiswa baru 
akan lebih tertarik untuk menan-
yakan lebih dalam tentang LK 
dan UKM itu sendiri. Akhirnya, 
UKM Djemuran melakukan hal 
yang sama dengan UKM Centris, 
yaitu melakukan penyebaran bro-
sur pada saat LK dan UKM Show 
berlangsung.
 Terkait dengan pemba-
gian brosur yang akan dilakukan 
oleh UKM sebagai langkah al-

ternatif mensiasati ditiadakan-
nya stand, Luthfi Mahendra Yud-
histira sebagai Sekretaris Steering 
Committee (SC) memberikan 
tanggapannya.“Untuk brosur, ka-
lau jujur ya saya tekankan di FTI 
sendiri berkaitan dengan brosur 
LK dan UKM masih diperboleh-
kan karena itu adalah bentuk keg-
iatan yang dinaungi oleh FTI khu-
susnya di bawah kelembagaan.” 
Hal ini dikuatkan oleh Ardian, 
“Kita persilakan memberikan bro-
sur tapi seizin panitia, jadi kita 
mengetahui konten-konten brosur 
yang diberikan pada saat acara itu. 
Jadi, selain acara LK/UKM show, 
tidak kami perbolehkan,” tam-
bahnya.
 Kedatangan mahasiswa 
baru adalah peluang yang di-
tunggu-tunggu oleh organisasi 
manapun dalam kampus, karena 
kedatangan mereka menjanji-
kan regenerasi bagi kepenguru-
san mereka. Namun, wadah yang 
baik dan tepat tetap diperlukan 
untuk memaksimalkan regen-
erasi kepengurusan.“Harapan ter-
kait PETA, semoga UKM-UKM 
bisa lebih menggaet maba-miba. 
Karena pasti butuh regenerasi 
UKM-UKM nya jadi kita butuh 
wadahnya saja, hingga kita bisa 
berinteraksi dengan maba-miban-
ya,” tutur Regita. Harapan be-
sar juga diungkapkan oleh Dana. 
“Semoga maba-miba beneran tahu 
apa yang ada di kampus, selain 
(lingkup) akademik mereka ha-
rus tahu apa yang ada selain aka-
demik, organisasi, dan kegiatan 
yang lain.” tegasnya.

Konsumsi hari pertama PETA FTI UII 2018 (Profesi/Asha)
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Orientasi Studi dan Penge-
nalan Kampus (Ospek) 
Fakultas Teknologi In-

dustri Universitas Islam Indonesia 
(FTI UII) atau biasa disebut Pekan 
Ta’aruf (PETA) FTI 2018 akh-
irnya dilaksanakan. Kegiatan yang 
berlangsung pada tanggal 23 sam-
pai 24 Agustus 2018 ini mendapat 
banyak perhatian dari mahasiswa 
baru FTI UII. Terbukti dari jumlah 
peserta pada pra PETA FTI 2018 
tanggal 19 Agustus lalu, yaitu tu-
juh ratus peserta dari total 960 ma-
hasiswa baru. 
 Menimbang banyaknya 
peserta yang akan berpartisipasi, 
hal ini tentu akan berpengaruh 
pada banyak hal. Salah satunya 
jumlah konsumsi yang harus dise-
diakan panitia. Sama seperti tahun 
sebelumnya, panitia PETA FTI 
2018 melakukan open tender ke-
pada Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM) dan Himpunan Maha-
siswa Jurusan (HMJ) untuk ber-
partisipasi menjadi vendor dalam 
kegiatan ini. Hal ini pun mendapat 
respon yang positif dari HMJ dan 
UKM di FTI. Anugerah Kukuh 
selaku koordinator komisi C  me-
nyampaikan, “Untuk membantu 
depertemen Dana Usaha dan Kon-
sumsi dalam menyiapkan jumlah 
(Konsumsi -red) yang sangat ban-
yak.” 
 Namun, jika tahun lalu 
peserta harus membayar retribusi 
untuk biaya konsumsi, tahun ini 
tidak ada pemungutan biaya yang 
dilakukan. Hal ini dikarenakan ad-
anya perbedaan sistem keuangan 
pada kepanitiaan ospek fakultas. 

Konsumsi hari pertama PETA FTI UII 2018 (Profesi/Asha)

SALING MENGUNTUNGKAN, 
HMJ SEBAGAI VENDOR 
KONSUMSI PETA FTI 2018

Tim Reportase : Luna Bunga K. & Asha Novianti S. 

Dengan adanya open tender ini panitia sangat terbantu dalam 
menyiapkan konsumsi peserta dengan jumlah besar sedangkan bagi 
HMJ open tender dapat menambahkan pemasukan untuk menjalankan 
roda organisasi himpunan.
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Dana untuk PETA FTI 2018 be-
rasal dari berbagai sumber, di-
antaranya yaitu dana proyek dan 
konsumsi dari dekanat FTI UII 
sejumlah Rp 50.000,-/orang. Un-
tuk konsumsi peserta disiapkan 
oleh vendor sedangkan konsumsi 
panitia disiapkan oleh Departe-
ment Dana Usaha dan Konsumsi 
(Dankom). 
 Untuk bisa menjadi vendor 
pada kegiatan ini, syarat yang ha-
rus dipenuhi oleh HMJ dan UKM 
yaitu untuk hari pertama harga 
makanan ditargetkan seharga 
Rp11.000 meliputi nasi dengan 
lauk ayam goreng dan tumis taoge. 
Untuk hari kedua harga makanan 
ditargetkan seharga Rp. 9.000 
dengan lauk semur telur tanpa 
sambel. Selain itu kotak nasinya 
harus berukuran 16 cm x 16 cm 
dan lauknya harus dipisah di mika 
agar tidak tercampur dengan nasi. 
 Sebelum panitia me-
nyepakati vendor untuk berparti-
sipasi, calon vendor harus melalui 
tahap tester terlebih dahulu. Mer-
eka diminta membawa makanan 
untuk hari pertama dan hari kedua. 
Dalam kegiatan PETA ini vendor 
yang berpartisipasi adalah selu-
ruh HMJ yang ada di FTI, yaitu 

teknik kimia, informatika, teknik 
mesin, teknik elektro, dan teknik 
industri. Walaupun panitia mem-
buka vendor untuk semua UKM 
dan HMJ di FTI tetapi yang ikut 
berpartisipasi hanya kelima HMJ 
saja. Jumlah ini lebih sedikit dari 
kuota yang telah disiapkan oleh 
panitia, yaitu delapan vendor. Pe-
nyebab sedikitnya partisipan ini 
adalah waktu pelaksanaan ospek 
yang bersamaan dengan liburan 
semester, banyak mahasiswa yang 
pulang kampung dan juga mengi-
kuti Kuliah Kerja Nyata (KKN). 
Kendala tersebut menyebabkan 
banyak UKM yang mengundur-
kan diri karena kekurangan ang-
gota. Untuk jatah makanan, setiap 
himpunan mahasiswa mendapat 
jatah seratus sembilan puluh kotak 
per harinya. 
 Open tender ini memberi-
kan keuntungan bagi kedua belak 
pihak, baik bagi panitia maupun 
bagi vendornya, dalam hal ini 
adalah HMJ. Perwakilan Himpu-
nan Mahasiswa Teknik Informati-
ka M. Riswanda mengatakan open 
tender ini memberikan dampak 
positif karena dapat menambah 
pemasukan bagi himpunan. Anu-
grah Kukuh selaku Koordinator 

Komisi C juga menyampaikan 
hal yang serupa. “Bagi panitia 
sih yang tadi mbak, meringankan 
yang dana usaha itu. Terus bagi 
HMJ nya itu dari budgetnya itu 
kan. Apabila mereka menemukan 
harga di bawah itu, itu keuntungan 
bagi mereka sendiri gitu,” ungkap-
nya.  Dengan adanya open tender 
ini panitia sangat terbantu dalam 
menyiapkan konsumsi peserta 
dengan jumlah besar sedangkan 
bagi HMJ open tender dapat me-
nambahkan pemasukan untuk 
menjalankan roda organisasi him-
punan. 
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Babak baru telah dimulai 
untuk kalian: para ma-
hasiswa baru. Mulai dari 

sekarang, kalian harus bisa ber-
adaptasi dengan hal-hal baru sep-
erti budaya yang baru, kebiasaan 
baru, dan berbagai hal yang baru 

lainnya. Kalian akan sering meli-
hat recruiter berbagai organisasi 
mencoba mengajak untuk ber-
gabung dengan mereka. Dengan 
kata-kata manis dan berbagai janji 
yang mereka tawarkan ke kalian 
pula. Mengasah softskill lah, be-

lajar manajemen waktu lah, be-
lajar kepemimpinan lah, problem 
solving lah, atau apalah janji yang 
mereka tawarkan ke kalian semua. 
Tapi sebenarnya, seberapa penting 
bergabung dengan organisasi bagi 
kalian? Di sini, saya akan berbagi 

SEPENTING ITUKAH BERORGANISASI?

Penulis: Vebri Satriadi*

Sumber Gambar : https://doniandhika05.wordpress.com/2016/12/05/pengertian-organisasi-tujuan-ciri-ciri-unsur-teori/
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sudut pandang saya mengenai or-
ganisasi.
 Pertama-tama dengan per-
tanyaan “Apa sih yang akan saya 
dapatkan dengan bergabung den-
gan organisasi?”. Kalian akan 
mendapatkan hal-hal yang telah 
saya katakan pada awal paragraf 
tentang janji-janji para recruiter. 
Bahkan lebih daripada itu, kalian 
di organisasi dapat mengasah ke-
mampuan berbicara kalian, mem-
pertajam kemampuan mengatur 
orang banyak, menganalisis ma-
salah, mengetahui berbagai jenis 
sifat orang lain, dan masih banyak 
yang akan kalian dapatkan di or-
ganisasi. 
 Begitu banyak organisasi 
yang bisa kalian ikuti di Univer-
sitas Islam Indonesia (UII). Mulai 
dari yang internal maupun yang 
eksternal. Di internal kampus, 
kalian bebas memilih mulai dari 
Dewan Permusyawaratan Ma-
hasiswa Universitas (DPM U), 
Dewan Perwakilan Mahasiswa 
Fakultas (DPM F), Lembaga 
Eksekutif Mahasiswa Universitas 
(LEM U), LEM Fakultas, Him-
punan Mahasiswa Jurusan, Lem-
baga Khusus, dan lain-lain. Bah-
kan, lembaga khusus pun banyak 
pilihannya, mulai dari Lembaga 
Pers, Marching Band, Miracle 
Voice, dan masih banyak lainnya. 
Sementara di eksternal, kalian 
bisa memilih organisasi, menjadi 
relawan, atau masih ada kategori 
lainnya. Terserah kalian memilih 
yang mana. Masing-masing me-

miliki kelebihan dan kekurangan. 
Sesuaikan dengan tujuan kalian 
dan apa yang mau kalian dapatkan 
di organisasi tersebut. Mumpung 
saya sebagai anggota Lembaga 
Pers Mahasiswa PROFESI (LPM 
PROFESI) yang menulis tulisan 
ini, yang saya mengerti hanya ten-
tang LPM saja. Di lembaga pers, 
tentu kalian bisa mendapatkan hal 
yang telah saya sebutkan di atas, 
namun ada keuntungan lagi yaitu 
kalian bisa dapat akses informasi 
apapun, ketemu orang-orang pent-
ing (seperti Rektor), selain itu 
kami juga dipaksa untuk belajar 
jujur karena tugas kami menyam-
paikan kebenaran. Mungkin sudah 
cukup promosinya. Itu hanya LPM 
saja. Kalian bisa menemukan hal 
yang menarik di lembaga lain.
 Di lembaga internal kam-
pus pun nanti kalian akan berhada-
pan dengan TAP SU, Musyawarah 
Besar, Peraturan Dasar Keluarga 
Mahasiswa (PDKM), Peraturan 
Dasar Peraturan Rumah Tangga 
(PD/PRT), Anggaran Dasar Ang-
garan Rumah Tangga (AD/ART), 
Garis-garis Besar Haluan Organ-
isasi (GBHO), Garis-garis Besar 
Haluan Kerja (GBHK), dan lain-
lain. Pada Musyawarah Besar 
atau rapat-rapat pada umumnya, 
kemampuan berpikir kritis dan 
analitis kalian akan dilatih pada 
forum ini. Kalian bebas menge-
mukakan argumen kalian sesuka 
hati. Namun jangan marah apabila 
argumen kalian dibantah dengan 
argumen yang lebih kuat. Tenang, 

kalian di sini diajari untuk ber-
proses.
 Namun, apakah keuntun-
gan yang akan kalian dapatkan 
di atas hanya bisa diperoleh jika 
bergabung dengan organisasi se-
mata? Omong kosong lah menurut 
saya jika softskill hanya dapat di-
asah dengan organisasi saja ketika 
kuliah. Bagaimana dengan men-
gambil pekerjaan sebagai pegawai 
lepas? Kalian akan mendapatkan 
pengalaman nyata mengenai pe-
kerjaan. Softkill terasah, kemam-
puan berjejaring terasah, kemam-
puan mengemukakan pendapat 
juga terasah di sana. Bagaimana 
dengan menjadi relawan di suatu 
komunitas? Pengalaman kerjanya 
pun menarik dan begitu luas me-
miliki jaringan di sana. Lalu, apa 
gunanya menyerukan untuk beror-
ganisasi sementara masih banyak 
jalan untuk mendapatkan berbagai 
keuntungan yang diiming-imingi 
oleh senior kalian?
 Coba kita telaah sedikit apa 
itu pengertian organisasi. Menurut 
Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(KBBI), organisasi adalah kesatu-
an (susunan dan sebagainya) yang 
terdiri atas bagian-bagian (orang 
dan sebagainya) dalam perkum-
pulan dan sebagainya untuk tujuan 
tertentu. Artinya, suatu perkumpu-
lan akan dikatakan berorganisasi 
apabila memiliki tujuan bersama. 
Hal ini tentunya berbeda dengan 
pegawai lepas, pekerjaan, profe-
si, sukarelawan, dan sebagainya. 
Jika berorganisasi, kalian memi-
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liki satu tujuan bersama di antara 
semua orang yang terlibat dalam 
organisasi tersebut. Hal ini ten-
tunya memiliki perjuangan yang 
sangat berat untuk mempertahank-
an suatu tujuan. Makna organisasi 
tidak hanya sebatas pada struktur 
organisasi atau bahkan sekedar 
event organizer. Lebih daripada 
itu, arti organisasi lebih sakral dan 
mendalam dibanding dua hal tadi. 

Dilihat dari sisi sejarah, Indone-
sia tidak akan ada tanpa organ-
isasi pra-kemerdekaan.

Tanpa organisasi, nama negara 
ini mungkin masih Hindia Be-

landa. Nama Indonesia tidak akan 
pernah tercatat apabila tidak ada 
organisasi yang berdiri sebelum 
kemerdekaan. Sebut saja Budi 
Utomo, Indische Partij, Sarikat Is-
lam, dan masih banyak organisasi 
lainnya yang berjuang merebut ke-
merdekaan. Dengan berorganisasi, 
kita dapat memiliki satu tujuan 
bersama dan bersama-sama pula 
untuk mewujudkannya. Maka dari 
itu, berorganisasilah, berserikat 
lah, berkumpul lah, dan sepakati 
satu tujuan bersama lalu wujud-
kan. 
 Dengan berorganisasi pun, 
yang lemah tidak perlu takut un-
tuk dianggap lemah. Seperti yang 

dikatakan oleh Pramoedya Ananta 
Toer di bukunya yang berjudul Je-
jak Langkah “Dan hanya dengan 
organisasi, Tuan, golongan lemah 
bisa menunjukkan kekuatan yang 
sebenarnya.” 
 Sebatang lidi akan mudah 
untuk dihancurkan dan dipatah-
kan. Tapi cobalah untuk mengum-
pulkan banyak lidi dan menjadi-
kannya sapu. Niscaya akan lebih 
sulit untuk merusak dan mematah-
kannya. 

*Penulis adalah Staf Redaksi LPM 
Profesi FTI UII
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Hanya dan Tak Lebih
Oleh: Adeliasa

Siapa kami sebenarnya?

Pengisi atau hanya pelengkap?

Mengapa seakan hanya angin lalu?

Saat lelah menghampiri

Ia akan berseru

Berseru untuk berhenti

Berhenti untuk berdiri

Berhenti untuk bersuara

Berhenti untuk peduli

Peduli akan setiap benar yang tersalahkan

Peduli akan setiap mulut yang terbungkam

Peduli akan setiap mereka yang teracuhkan

Kami hanya ingin menyuarakan bukan menyalahkan

Kami hanya mengadu bukan meminta belas kasih 

Kami hanya butuh didengar bukan dihakimi

Hanya itu dan tak lebih
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Disetiapku yang Baru 
 

Oleh: Adeliasa

Akhirnya detik ini tiba 

Detik dimana segalanya adalah asing

Asing yang akan jauh lebih besar

Asing yang akan jauh lebih menegangkan

Apa aku akan siap?

Siap atas tanggung jawab?

Siap atas persaingan?

Siap akan disetiapku yang baru?

Baru yang entah akan menyenangkan atau tidak

Satu hal yang pasti

Takkan ada kata berhenti 

Takkan ada kata kembali

Terus berjalan walau akan terjatuh

Bagaimanapun kedepannya

Apa yang sudah ku mulai harus ku selesaikan
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