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Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

     Kegiatan orientasi mahasiswa Fakultas Teknologi Industri UII yaitu Pekan Ta'aruf (PETA) 2021 telah terlaksana.
Adanya pandemi Covid-19 tidak menjadi hambatan mengingat perkembangan teknologi yang semakin maju sehingga
memungkinkan diadakannya kegiatan secara virtual. Menariknya sejak 2020 kegiatan PETA FTI UII telah dilaksanakan
dengan memanfaatkan teknologi untuk mengenalkan lingkungan FTI kepada mahasiswa baru, tentunya dengan
mengusung konsep yang berbeda.

       Terdapat beberapa hal menarik dari rangkaian kegiatan PETA 2021 yang telah kami temukan saat proses liputan.
Penasaran ? Selengkapnya temuan tersebut kami sajikan ke dalam rubrik-rubrik yang telah kami rangkum pada Buletin
SUPLeMEN Edisi PETA.

    Selebihnya kami mengucapkan "Selamat Datang di Kampus Perjuangan!". Jangan sia-siakan kesempatan di
perkuliahan, manfaatkan waktu dan kesempatan dengan sebaik-baiknya, Oke? Sampai jumpa di SUPLeMEN PETA
selanjutnya.

Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh
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PETA FTI Siap Menyambut Masa
Depan Industri

oleh: Lisa Alfiyani dan Zenta Hapsari Elfariani

Streaming acara pembukaan PETA 2021
(gambar: Youtube/ PETA FTI UII 2021)

di lingkungan Fakultas Teknologi
Industri Universitas Islam Indonesia
(FTI UII). Dikenal dengan sebutan
PETA, Pekan Ta’aruf merupakan
kegiatan orientasi mahasiswa baru
tingkat fakultas yang diselenggarakan
oleh LEM FTI UII setiap tahunnya,
kegiatan ini bertujuan untuk menyambut 

keluarga baru Fakultas Teknologi

Industri serta memperkenalkan

lingkungan FTI UII kepada mahasiswa

baru. Mengingat adanya pandemi

Covid-19, sejak tahun 2020 kegiatan

PETA dilaksanakan secara daring.

Tentu saja PETA FTI 2021 mengusung

konsep yang tidak kalah keren dari

tahun-tahun sebelumnya. Pekan Ta’aruf

tahun ini mengusung konsep

“Berinovasi”     dengan    tema      yang

diangkat yaitu “Berinovasi Dalam

Bidang Teknologi”. Alasan

mengangkat tema yang berkaitan

dengan teknologi karena seiring

perkembangan zaman, teknologi pun

ikut berkembang dan semakin maju

sehingga tema yang diangkat cukup

relevan dengan keadaan saat ini yaitu

Era Industri 4.0.  Dalam dunia

teknologi ada istilah Cyber Physical

System,    sebuah    fenomena     dimana 
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P            ekan Ta’aruf, sebuah kalimat  yang
yang    sudah    tidak    asing    lagi

didengar  oleh kalangan  akademisi
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terjadinya kolaborasi antara teknologi

siber dengan teknologi otomatisasi. Ide

konsep ini sendiri muncul dari

kepanitiaan Steering Committee (SC)

PETA FTI 2021. Adapun jargon

pamungkas selama acara berlangsung

yaitu “Berkolaborasi Berinovasi Untuk

Masa Depan Industri”.

       PETA FTI 2021 diselenggarakan

selama tiga hari yaitu pada tanggal 21,

22, dan 23 September 2021, terdapat

pula agenda pra-PETA yang

dilaksanakan pada tanggal 20

September 2021. Seluruh rangkaian

acara dilakukan secara virtual melalui

Zoom Meeting serta didukung dengan

beberapa platform games saat kegiatan

dilaksanakan. Selain itu sebagai sarana

untuk menyebarkan informasi, panitia

menggunakan platform digital seperti

Website FTI UII, Youtube dengan kanal

PETA FTI UII 2021, dan Instagram

@petafti2021. Menariknya tema

teknologi tidak hanya pada penggunaan

platform saja, tetapi juga penamaan hari

pada rangkaian kegiatan PETA FTI

2021 pun mengusung konsep

perkembangan teknologi, yaitu dengan

menamai hari mengikuti nama-nama

evolusi jaringan seluler seperti Hari 3G

untuk nama hari pra-kegiatan, Hari H+

untuk nama hari pertama dan

pembukaan kegiatan, Hari 4G untuk

nama hari kedua kegiatan, dan Hari 5G

untuk nama hari ketiga sekaligus hari

terakhir kegiatan.

     Pada  Hari  3G   (20/09/21),

rangkaian kegiatan dimulai dengan

penayangan Video Jingle PETA FTI

2021 “Memori Masa Depan”,  jingle  ini 

juga dibagikan melalui Youtube berupa

audio beserta video gerakan flashmob-

nya, pada kiriman tersebut juga

menuliskan deskripsi singkat yang

menyampaikan bahwa dengan adanya

Jingle PETA FTI 2021 ini diharapkan

dapat menimbulkan semangat yang

membara bagi seluruh peserta maupun

panitia Pekan Ta’aruf 2021. Selain itu

terdapat rangkaian acara Berbagi Kisah

mengenai keseruan kegiatan PETA

yang pernah diadakan tatap muka

sebelum adanya pandemi Covid-19,

yang kemudian dilanjutkan dengan

acara Pengenalan Panitia serta

Pengenalan Jurusan. Saat ini Fakultas

Teknologi Industri telah memiliki

enam jurusan diantaranya Teknik

Industri, Teknik Mesin, Teknik Kimia,

Teknik Elektro, Informatika, dan

Rekayasa Tekstil.

       Pada  Hari  H+   (21/09/21),

rangkaian kegiatan dimulai dengan

penayangan PETA Rewind, Opening

Ceremony, pembukaan peta yang

menayangkan video Trailer PETA FTI

UII 2021, dan video Virtual Koreografi

berisikan tulisan “Selamat Datang

Mahasiswa Baru PETA FTI UII 2021”.

Setelah rangkaian acara pembukaan,

dilanjutkan dengan acara Pagi Berkah

bertemakan “Bagaimana Islam

Memandang Kemajuan Teknologi ?”

dengan pemateri yaitu Ustadz

Muzammil Hasballah. Kemudian

terdapat acara Fun Games tebak

gambar dengan mekanisme yaitu cepat-

cepatan menekan fitur raise hand pada

Zoom Meeting lalu peserta dapat

menyampaikan   jawaban    jika    telah 

ditunjuk oleh panitia, tersedia 10 tebak

gambar yang dapat dijawab oleh

peserta PETA 2021. Setelah itu,

terdapat acara Sharing Session FTI

Bisa dengan tema “Beradaptasi Untuk

Meraih Prestasi” bersama Nabila Fithri

Azizah selaku mahasiswa aktif Teknik

Industri angkatan 2019 sebagai

narasumber. Lalu dilanjutkan acara

Webinar Vuca (Volatility Uncertainty)

yang diisi oleh Ahmad Faiz Sahupala

selaku CEO Eduka System sebagai

pembicara. Terakhir rangkaian acara

Hari      H+      ditutup      oleh       MC.

    Keesokannya yaitu Hari 4G

(22/09/21), rangkaian kegiatan diawali

dengan pembukaan, penayangan video

Ruang Lingkup FTI UII dengan

dilanjutkan acara tanya jawab bersama

Bapak Dr. R.M. Sisdarmanto

Adinandra, S.T., M.Sc. selaku Wakil

Dekan FTI UII. Kemudian dilanjutkan

dengan acara Manajemen Aksi yang

diisi oleh Muhammad Fikri

A.Triantoro selaku Ketua Komisi II

DPM FTI UII, yang diteruskan dengan

membuka sesi tanya jawab. Pada acara

Manajemen Aksi terdapat orasi online

yang dilakukan oleh perwakilan peserta

PETA FTI 2021. Selanjutnya terdapat

acara Games Angkatan dalam bentuk

permainan Scavenger Hunt yang

dilakukan per-unit dengan

menggunakan Breakout Room,

kemudian pengumuman pemenang

permainan tersebut disampaikan pada

akhir acara Games Angkatan. Adapun

selanjutnya acara Focus Group

Discussion (FGD) yang masih

dilakukan    dalam    Breakout     Room

LAPORAN UTAMA
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video, adapun UKM-UKM yang

diperkenalkan yaitu SRC (Student’s

Research Community), Bola Voli,

IATMI SM-UII, Teater Djemuran,

Apta (olahraga bulutangkis), Syntantia

(tari Nusantara), FTI Gladiator

(olahraga basket), Orca (olahraga

sepak bola), dan Centris (Central of

Islamic Engineers). Kemudian

dilanjutkan dengan acara Talkshow

Insan (Bincang Santai) Bareng

Himpunan bersama dengan perwakilan

Himpunan Mahasiswa (HM) setiap

jurusan di FTI UII.

           Pada    Hari    5G    dimeriahkan

dengan Konser Online yang

mendatangkan Juicy Luicy sebagai

bintang tamu. Walaupun acara

konsernya dilakukan secara virtual

seluruh peserta PETA FTI UII 2021

masih tetap semangat dan antusias.

Setelah  dimeriahkan   dengan   adanya

Konser Online, kini memasuki acara

yang khidmat dan tentu menjadi

puncak kegiatan PETA FTI 2021 yaitu

acara Sumpah Mahasiswa yang

diucapkan oleh seluruh peserta PETA

FTI 2021, dan terakhir adalah acara

Closing Ceremony yang menandakan

berakhirnya seluruh kegiatan PETA

FTI 2021. Dari beberapa pendapat

mahasiswa baru terkait konsep PETA

tahun ini, mereka merasa cukup puas

dan senang dengan sambutan yang

diberikan. “Konsepnya sudah cukup

keren”, ucap Shabrina Hazrati Bahirah

salah seorang mahasiswa baru yang

telah    mengikuti     kegiatan     Pesona

per-unit yaitu diskusi terkait topik

mengenai Peran Mahasiswa Mengurangi

Kemiskinan dan Mendemokrasi

Pendidikan Menggunakan Teknologi,

hasil diskusi akan dipresentasikan oleh

tiap ketua unit masing-masing. Acara

berikutnya yaitu Talkshow Bincang

Alumni terkait fashion dan karir yang

diisi oleh Ricky Eka Okta Putra selaku

alumni Informatika angkatan 2012. Dan

acara terakhir yaitu Webinar “Kenali

Sistem Informasinya, Sukses Kuliah

Daringnya!” oleh Bapak Ahmad Raf’ie

Pratama, Ph.D. sebagai pemateri. Materi

ini disampaikan untuk dapat membantu

pelaksanaan proses perkuliahan

mahasiswa baru FTI UII terutama

perkuliahan secara daring. Terakhir

rangkaian acara Hari 4G ditutup oleh

MC. 

      Memasuki penghujung kegiatan

PETA FTI 2021 yaitu pada Hari 5G

(23/09/21), diawali dengan pembukaan

oleh MC kemudian adapun rangkaian

acara yang disajikan semakin menarik

yaitu terdapat acara Webinar

Kelembagaan. Webinar ini disampaikan

oleh Navi Antar selaku Ketua DPM FTI

UII dan Muhammad Fajar Anshori

selaku Ketua LEM FTI UII. Kemudian

dilanjutkan dengan acara Sasana Unjuk

Karya dalam bentuk penayangan video-

video karya tiap unit PETA 2021.

Selanjutnya acara yang tak kalah

penting selain Webinar Kelembagaan

yaitu  acara  Perkenalan  Unit   Kegiatan   

Mahasiswa (UKM) yang ada di

lingkungan  FTI  UII  melalui  tayangan

Ta’aruf 2021. Kemudian Gilang Surya

Herlambang selaku salah satu peserta

PETA FTI 2021 juga sependapat dan

mengharapkan di PETA FTI tahun

selanjutnya dapat lebih ditingkatkan

lagi agar lebih meriah.  “Konsepnya

keren namun juga harus tetap

ditingkatkan lagi”.

         Semoga     PETA     FTI       2022 

mengusung konsep yang tak kalah

keren dan semoga pandemi cepat

berlalu agar mahasiswa baru Fakultas

Teknologi Industri 2022 dapat

merasakan euforia mengikuti kegiatan

orientasi mahasiswa secara tatap muka,

dan dapat berinteraksi secara langsung

dengan seluruh elemen FTI UII.

Sampai bertemu kembali di PETA FTI

UII 2022!
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"Meski belum berpengalaman, mahasiswa baru harus belajar lebih berani melakukan aksi orasi"

Orasi yang dilakukan oleh perwakilan peserta PETA FTI 2021 di Hari 4G
(gambar: Youtube/ PETA FTI UII 2021)

oleh: Khairunnisa Nurrahmatia Salsabila

September 2021. Dengan mengusung

tema “Berinovasi Dalam Bidang

Teknologi”, penamaan tiga hari tersebut

pun dinamai menjadi Hari H+, Hari 4G,

dan Hari 5G. PETA FTI 2021 memiliki

berbagai rangkaian acara yang seru dan

menarik, salah satunya pada Hari 4G

(22/09/21) terdapat acara Orasi Online

yang mengajak peserta untuk berani

mencoba menyuarakan aksi di hadapan 

 teman-teman peserta lain melalui Zoom

Meeting. Orasi merupakan salah satu

bentuk komunikasi oral formal yang

dilakukan secara berkelompok mengenai

suatu isu yang terjadi. 

           

P ekan       Ta’aruf       FTI        2021
berlangsung    selama   tiga     hari

sejak    tanggal    21   hingga     23

Lantangkan Suara-mu
Melalui Orasi Online

           Dari   penuturan   Adli    Candra

selaku Ketua Komisi A PETA FTI UII,

mahasiswa baru harus tetap

mengetahui cara berdemonstrasi yang

baik dan tetap adaptif memperhatikan

perubahan zaman yang beralih dari

luring ke daring. Maka dari itu,

sebelum acara Orasi Online dimulai,

terdapat materi Manajemen Aksi yang

disampaikan oleh Muhammad Fikri

A.Triantoro selaku Ketua Komisi II

DPM FTI UII. Dalam materi

Manajemen Aksi  dijelaskan mengenai

peran fungsi mahasiswa, definisi

manajemen aksi, dasar-dasar hukum

menyampaikan pendapat, dan tahapan

aksi, yang kemudian dilanjutkan

dengan    sesi    tanya    jawab.    Masih

dipandu oleh Muhammad Fikri selaku

pemateri Manajemen aksi, acara Orasi

Online pun dilaksanakan. Pada acara

Orasi Online, peserta diminta membuat

materi orasi yang mengangkat isu seputar

lingkup kemahasiswaan sebagai bentuk

simulasi orasi di kehidupan nyata

sehingga tidak ada isu khusus yang

diangkat. “Tidak ada isu, memang lebih

ke ruang lingkup mahasiswa gak jauh

dari tema tersebut”, terang Alif Furqon

Aling selaku Ketua Koordinasi Acara

PETA FTI 2021.

           Terdapat tiga orang peserta yang

sebelumnya telah menyampaikan kepada

wali unit masing-masing untuk sukarela

dan berani  melakukan  orasi  di  hadapan 



LIPUTAN KHUSUS 
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peserta lain. Ketiga peserta pun

diarahkan oleh panitia wali unit yang

berkoordinasi dengan pihak acara untuk

mengaktifkan fitur raise hand sebelum

dipersilahkan melakukan orasi. Peserta

pertama yaitu Muhammad Fatah yang

menyampaikan orasi dengan lantang,

berani, dan percaya diri. Pada orasinya

Fatah mengajak mahasiswa untuk 

 mengingat kembali peristiwa beberapa

aksi mahasiswa sejak awal kemerdekaan

Indonesia yang dapat menguak

kebenaran dan menimbulkan pengaruh

kepada perubahan yang lebih baik,

namun sangat disayangkan saat ini

pandangan orang terhadap aksi

mahasiswa tidak begitu diapresiasi.  “Di

hari ini, banyak orang-orang yang

mengatakan mahasiswa tugasnya hanya

kuliah, mahasiswa hanya boleh

melakukan penelitian, mahasiswa tidak

boleh menyuarakan kebenaran di

hadapan pemerintah”, tegas Fatah pada

acara Orasi Online. Peserta  kedua  yaitu

Muhammad Amin Ridwanullah, hanya

saja ia merasa belum siap untuk

melakukan orasi, “Mohon maaf kak,

kalau untuk orasi saya kurang bisa

menyusun kata-katanya, jadi bisa dapat

dilanjut ke orang selanjutnya saja

mas.” ujar Muhammad Amin.

Sehingga, acara Orasi Online langsung

dilanjutkan ke peserta terakhir yaitu

Andhika, ia menyampaikan orasi

mengenai sumpah mahasiswa dengan

lantang dan berani. 

        Pelaksanaan acara Orasi Online

memberikan kesan kepada peserta

PETA FTI 2021. Gilang dan Ayunda,

peserta PETA FTI 2021

mengemukakan bahwa Orasi Online

adalah hal yang penting karena dapat

menambah pengetahuan mengenai

orasi dan cara menyampaikan orasi,

“Mendapat pengetahuan baru dan

mengetahui dengan jelas apa orasi itu

sebenarnya. Seperti orasi itu harus

berani,  jelas,  dan  lantang   apa   yang

ingin disampaikan juga untuk melatih

keberanian diri untuk mengutarakan

pendapat.” tutur Gilang. Sependapat

dengan Gilang, Ayunda juga

menyampaikan hal serupa, “Banyak juga

yang belum tahu tentang orasi, berkat

acara ini kami jadi tahu tentang orasi

kak,”. Selain itu dia menambahkan

bahwa jika orasi online tidak

ditampilkan, mungkin mahasiswa baru

tidak ada yang tahu mengenai orasi.

Kemudian dari pihak panitia yang

disampaikan oleh Alif, Ketua Koordinasi

Acara, menjelaskan bahwa meski belum

berpengalaman, mahasiswa baru harus

belajar lebih berani dalam melakukan

aksi orasi sehingga dapat menjadi

perbaikan untuk pelaksanaan orasi

selanjutnya. Diharapkan dengan adanya

acara Orasi Online ini, semua peserta

PETA FTI UII baik pendengar aktif dan

pembicara aksi dapat mengambil

pelajaran dari rekan peserta lainnya.

@lpmprofesi lpmprofesi.com

"OPEN RECRUITMENT
MAGANG LPM PROFESI 2022"

https://instagram.com/lpmprofesi
https://lpmprofesi.com/
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oleh: Meta Dwiladitamala

Antusias Peserta PETA FTI 2021 para peserta tapi ternyata hal tak
terduga terjadi, “Karena kita bingung
dan tidak tahu apa kesalahannya itu
menjadi ketakutan, namun ternyata itu
hanya bercanda sebagai salam
perpisahan dari sebuah acara,”
tambahnya. Sedangkan pengalaman
berkesan dari mahasiswa baru
Informatika, Shabrina Hazrati Bahirah
yang akrab dipanggil caca, yaitu caca
merasa berkat mengikuti kegiatan
PETA FTI 2021 jadi banyak mengenal
teman-teman kuliah dari berbagai
jurusan yang ada di FTI, dan setiap
rangkaian acaranya memberikan
keseruan serta manfaat untuk peserta,
“Dapat mengenal teman-teman baru
sesama fakultas di luar jurusan yang
dipilih, serta karena dapat memperluas
lingkup pertemanan, acaranya juga
seru dan banyak memberikan manfaat
dan dapat memperdekat hubungan
dengan wali unit dan teman-teman satu
unit.”. Dan kesan pesan terakhir dari
Ipul mahasiswa baru Teknik Industri
yang juga selaku peserta PETA FTI
2021 bahwa ia berterimakasih kepada
panitia telah membimbing mahasiswa
baru selama acara. “Terimakasih sudah
membimbing para maba jangan pernah
bosan, selalu sabar dan semoga sukses
selalu!” ucap Ipul.

P
Panitia memanfaatkan sosial media sebagai wadah untuk menyampaikan informasi

terkait kegiatan PETA 2021. Melalui Instagram @petafti2021 panitia

menyampaikan berbagai informasi dalam bentuk postingan yang dilakukan sejak

sebelum hari-h kegiatan, mulai dari pengenalan kegiatan Pekan Ta’aruf,

pengenalan spot-spot yang ada di Kampus FTI, perilisan jingle, informasi terkait

tautan untuk mengakses twibbon yang disertai dengan deskripsi singkatnya,

kemudian video pengenalan setiap jurusan FTI UII, serta SOP yang harus

dilakukan oleh peserta PETA FTI 2021 selama kegiatan berlangsung. Mahasiswa

baru FTI UII sebagai peserta PETA 2021 terlihat antusias mengikuti kegiatan

orientasi Pekan Ta’aruf walaupun mereka hanya mengikuti kegiatan secara daring

tanpa tatap muka. Antusias peserta bahkan dapat dirasakan sejak sebelum kegiatan

PETA FTI 2021 berlangsung. Dilihat dari kiriman yang menandai akun Instagram

@petafti2021, banyak peserta yang ramai mengirimkan foto diri menggunakan

twibbon yang telah disediakan dan dengan menambahkan caption yang kompak

melalui akun Instagram mereka masing-masing.

        Kegiatan PETA FTI 2021 telah terlaksana dan berakhir pada tanggal 23

September 2021. Berikut rangkuman cerita pengalaman yang dirasakan dan

disampaikan oleh beberapa peserta PETA FTI 2021. Menurut Ayunda Ruspytasari

selaku mahasiswa baru Teknik Industri menyampaikan bahwa kegiatan PETA

tahun ini menyenangkan dan menambah wawasan, yang awalnya hanya sekedar

tahu menjadi lebih tahu. “Selain itu wajib, juga lebih asik dan menambah

wawasan.” tutur Ayunda, ia pun menceritakan sedikit pengalaman yang paling

berkesan selama mengikuti PETA FTI 2021 yaitu saat panitia mengevaluasi

kesalahan dengan cara yang unik yaitu  dengan  melampiaskan  kemarahan  kepada

ekan Ta’aruf (PETA) 2021 adalah  kegiatan  yang  wajib  diikuti  oleh  seluruh
mahasiswa  baru  FTI  UII  angkatan  2021   untuk   mengenalkan   lingkungan
Fakultas  Teknologi  Industri  sekaligus  untuk  menyambut  mahasiswa   baru.
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LAPORAN PERISTIWA

“PETA tahun ini menyenangkan dan menambah wawasan, yang
awalnya hanya sekedar tahu menjadi lebih tahu”
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OPINI

“Kami tidak tahu pasti hal itu terjadi disebabkan karena apa. Mungkin terlupakan atau khilaf dari
pelaksana yang membuat proses pelaksanaan pengenalan Lembaga dan UKM FTI UII kurang

menyeluruh.”

oleh: Damar Seno Prabowo dan Lidya Afifa Tambunan

Kurangnya Pengenalan UKM dan
Lembaga di PETA FTI 2021

K.H. Mas Mansur, lalu pengenalan
jurusan FTI yang saat ini memiliki
enam jurusan yaitu Informatika,
Teknik Elektro, Teknik Industri,
Teknik Kimia, Teknik Mesin, dan
Rekayasa Tekstil, kemudian
pengenalan berbagai Unit Kegiatan
Mahasiswa (UKM) dan lembaga yang
ada di lingkungan FTI UII. Kedua,
dapat menjalin tali silaturahmi antara
mahasiswa baru dengan elemen FTI
UII seperti terjalinnya silaturahmi antar
mahasiswa satu jurusan hingga
mahasiswa dari berbagai jurusan
dengan adanya pembagian unit
(kelompok)  peserta , serta  silaturahmi

antara mahasiswa dengan dosen dan
alumni FTI UII, sehingga kedua elemen
tersebut menjadi pengisis materi pada
beberapa rangkaian acara PETA FTI
2021. Ketiga, dapat meningkatkan
kesadaran diri mahasiswa baru terhadap
peran dan fungsi mahasiswa sehingga
terciptanya kualitas diri yang lebih baik,
hal ini dicapai dengan dilaksanakannya
rangkaian acara salah satunya Sumpah
Mahasiswa. Ketiga, dapat mengadakan
kegiatan yang menarik, atraktif, dan
edukatif bagi mahasiswa baru FTI UII
sehingga setiap rangkaian acara memiliki
kesan tersendiri bagi para peserta PETA
FTI 2021.

P
kegiatan tahunan yang merupakan
program kerja dari LEM FTI Bidang
Pengembangan Sumber Daya
Mahasiswa (PSDM) yang ditujukan
untuk mahasiswa baru FTI UII.
Kegiatan PETA FTI 2021 memiliki
empat tujuan. Pertama, dapat
memberikan informasi seputar hal-hal
mengenai ruang lingkup FTI UII untuk
menambah wawasan mahasiswa baru
sebagai peserta PETA FTI 2021, mulai
dari pengenalan spot-spot di gedung FTI
yang  dikenal  dengan  sebutan   Gedung

ekan  Ta'aruf  Fakultas  Teknologi
Industri   atau      yang    disingkat
PETA      FTI       adalah       suatu

Kantor Lembaga Kemahasiswaan FTI UII
(gambar: Google)



      Pada tahun ini, Pekan Ta'aruf
diadakan secara daring karena pandemi
Covid-19 yang belum usai. Akan tetapi,
pandemi tidak menjadi halangan pada
keberlangsungan dan kemeriahan PETA
FTI 2021. Namun, dalam mencapai
tujuan pertama yaitu dapat memberikan
informasi seputar hal-hal mengenai
ruang lingkup FTI UII untuk menambah
wawasan mahasiswa baru, ada hal yang
disayangkan. Pengenalan ruang lingkup
FTI UII dirasa kurang, khususnya pada
pengenalan UKM dan lembaga Fakultas
Teknologi Industri UII. Upaya
pengenalan UKM FTI UII disampaikan
dalam acara Pengenalan UKM pada
Hari 5G yang dikemas dalam bentuk
penayangan video masing-masing
UKM. Hanya saja melalui penayangan
video dirasa kurang meningkatkan dan
mengarahkan minat mahasiswa baru
tentang    bakat    atau     potensi     yang
dimiliki.  Seharusnya,  acara  ini  adalah
pengantar sekaligus penyalur minat  dan

bakat mahasiswa baru untuk
pengembangan potensi mereka.
Penjelasan khusus terkait sesi
pengenalan ini juga tidak disampaikan
secara merata. Kemudian pengenalan
lembaga dikemas dalam dua rangkaian
acara yaitu acara Webinar
Kelembagaan dan Talkshow Insan
(Bincang Santai) Bareng Himpunan
yang juga dilaksanakan pada Hari 5G.
Dari kedua rangkaian tersebut PETA
FTI 2021 hanya memperkenalkan tiga
lembaga di lingkungan Fakultas
Teknologi Industri UII yaitu DPM FTI,
LEM FTI, dan HM (Himpunan
Mahasiswa) FTI sehingga hal itupun
dirasa kurang masif karena masih
banyak mahasiswa baru yang tidak
mengetahui mengenai UKM dan
lembaga apa saja yang ada di FTI UII.
Kami tidak tahu pasti hal itu terjadi
disebabkan karena apa. Mungkin
terlupakan atau khilaf dari pelaksana
yang   membuat    proses    pelaksanaan

pengenalan UKM dan lembaga FTI UII
kurang menyeluruh. Harapannya hal ini
dapat menjadi evaluasi dan perbaikan
untuk PETA FTI berikutnya. 
          Namun, semua itu pasti bukan
sesuatu yang dapat disalahkan atau
dijadikan masalah besar. Tinggal
bagaimana kemasan untuk PETA FTI
selanjutnya. Kami berharap pada PETA
FTI 2022 terdapat sesi yang benar -
benar memberikan ruang bagi setiap
UKM dan lembaga yang ada di FTI
untuk dapat memperkenalkan diri dan
menyampaikan materinya agar setiap
mahasiswa baru mendapatkan
informasi yang lebih lengkap terkait
UKM dan lembaga yang ada di
lingkungan Fakultas Teknologi Industri
UII. Dari informasi yang lengkap
tersebut, diharapkan minat mahasiswa
baru dapat tersalurkan dengan baik.
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OPINI

Penasaran apa sih
Ruang Pena Profesian?!
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#MAUTAU, APA ITU

LPM PROFESI FTI UII ?
            PROFESI merupakan Lembaga Pers Mahasiswa Fakultas Teknologi Industri UII yang

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.

"Diatas merupakan definisi PROFESI,
tapi dibalik itu PROFESI memiliki arti tersendiri bagi kami para pengurus"

Bidang Redaksi
Redaksi merupakan dapurnya PROFESI yang mengurusi pembuatan dan distribusi konten
sosial media yang berkaitan dengan produk LPM Profesi, mengurusi kebutuhan fotografi,
desain, serta layout konten.

"Hari ini kami menyediakan menu A, B, dan C"

Bidang Jaringan Kerja (JARKER)
Jarker merupakan ruang tamunya PROFESI yang menjadi narahubung untuk menjalin
silaturahmi dengan Keluarga Mahasiswa (KM) UII, dan silaturahmi dengan pers mahasiswa,
organisasi pers, perusahaan pers, serta alumni LPM PROFESI FTI UII.

"Selamat Datang di LPM Profesi"

Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM)
PSDM merupakan ruang keluarganya PROFESI yang menghidupkan dan meningkatkan
bonding antar pengurus dan magang LPM Profesi agar tercipta rasa memiliki.

"Sense of Belonging"

 

PROFESI = RUMAH




