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FIK: Maba Dilarang 
Bawa Make up

Disiplin Mahasiswa (DISMA) 
Fakultas Ilmu Keolahragaan 

(FIK) melarang mahasiswa baru 
(maba) membawa peralatan make 
up selama kegiatan Pengenalan 
Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa 
Baru (PKKMB) berlangsung di 
tingkat fakultas.  

Pelarangan mengenai hal itu 
tertera di dalam peraturan PKKMB 
FIK yang diumumkan oleh Badan 
Eksekutif Mahasiswa (BEM) FIK 
melalui akun Instagram @bemfik_
univnegerimalang pada Selasa (7/8). 
Dalam peraturan tersebut, pada poin 
sebelas dan dua belas disebutkan 
bahwa mahasiswa baru (maba) 
dilarang membawa alat make up 
apapun dan menggunakan make up 
berlebihan.

Raka Prima, Ketua Pelaksana 
(Ketupel) PKKMB FIK 2018 
mengatakan bahwa pelarangan make 
up memang dari tahun-tahun 
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sebelumnya sudah 
diterapkan. “Memakai 
make up tidak apa-
apa selama tidak 
berlebihan,” imbuhnya. 

Hal senada juga 
disampaikan oleh 
Agus Zaenal, Ketua 
DISMA PKKMB FIK 
2018, “Tiap tahun pasti 
ada saja mahasiswa 
yang melanggar dan 
membawa make up 
begitu juga tahun ini, 
hari pertama PKKMB 
sudah ada yang 
melanggar namun tidak 
banyak,” tuturnya. 
Agus menambahkan 
bahwa para pelanggar 
mendapatkan sanksi 
berupa penyitaan 
terhadap peralatan make 
up yang dibawa.

Sapto Adi, Ketupel 
PKKMB UM yang juga 
menjabat sebagai Wakil 
Dekan I FIK mengaku 
tidak mengetahui 
tentang peraturan 
tersebut. “Hal seperti 
itu kewenangan yang 
diberikan pada fakultas, selama peraturan 
tersebut tidak bertentangan dengan peraturan 
PKKMB Universitas dan demi kelancaran 
PKKMB maka tidak ada masalah dengan 
peraturan tersebut,” ujarnya.

Salah satu maba Jurusan Pendidikan 
Jasmani dan Kesehatan, Eka Putri Nurzulim 
mendukung adanya peraturan tersebut. Ia 
mengatakan, “Saya setuju dengan peraturan 
itu, kalau ingin tidak kelihatan pucat 
mending pakai make up natural sebelum 
berangkat ke kampus, kan kita di kampus 
niatnya belajar,” ujarnya. (wpl/asl//aqb)
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“Kan kita di 
kampus niatnya 

belajar”
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Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)  
Fakultas Ekonomi (FE) Universitas 

Negeri Malang (UM) memberikan inovasi 
baru untuk Pengenalan Kehidupan Kampus 
bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) FE UM, 
yaitu kindness campaign. 

Dilansir dari akun Instagram resmi 
BEM FE UM (@bemfeum) kindness 
campaign adalah kampanye kebaikan yang 
bertujuan untuk menginspirasi perubahan 
sosial melalui kekuatan dari kebaikan yang 
ditujukan untuk mahasiswa baru (maba).

Ketua BEM FE, Rofiqi Ariyanto 
mengatakan, “Kindness campaign ini 
bertujuan untuk menumbuhkan rasa 
kepekaan maba, selagi mereka masih masa 
peralihan dari masa SMA ke masa kuliah. 
Intinya kita cuma mau mengajarkan mereka 
untuk berbuat baik kepada sesama.”

Meskipun memiliki tujuan yang baik, 
pihak BEM tidak mewajibkan para maba 
untuk mengunggah kampanye tersebut. 
“Sebenarnya kita tidak mewajibkan mereka 
untuk mengunggah, kita hanya memberi 
mereka tantangan untuk berbuat baik,” 

tambah Mahasiswa Jurusan Akuntansi itu.
Hal ini juga dibenarkan oleh Wachid 

Tri Cahyo Ketua Dewan Perwakilan 
Mahasiswa Fakultas Ekonomi (DMFE) 
UM. Ia mengatakan, “Tidak ada paksaan, 
siapa yang ingin melakukan kindness 
campaign.”  

Berkaitan dengan hal tersebut, 
Ahmad Hikami, maba Jurusan Akuntansi 
memberikan dukungannya. Ia mengatakan, 
“Bagus, bisa membuat maba mempunyai 
rasa sosial yang tinggi dan bisa berbagi 
kebahagiaan.”

Hal senada diungkapkan pula oleh Evilia 
Azizah, maba Jurusan Manajemen, “BEM 
mengadakan kindness campaign itu benar 
sekali berbuat kebaikan tidak harus dimulai 
dari hal yang besar melainkan bisa dimulai 
dari hal yang kecil contohnya mengingatkan 
orang membuang sampah pada tempatnya, 
memberi makan orang yang membutuhkan, 
membantu orang yang kesusahan dan 
melakukan hal kebaikan sejak dini agar 
terbiasa dengan kebaikan,” tuturnya. (rdx/
dza//bia)

Melalui Kindness Campaign, 
Fakultas Ekonomi Latih Kepekaan Maba

Hukuman 
Beretika, 

Tingkatkan 
Kemampuan 

Maba

Sabtu, (11/08) hari kedua pelaksanaan 
Pengenalan Kehidupan Kampus 

bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Fakultas 
Sastra (FS) Universitas Negeri Malang 
(UM) berjalan cukup lancar dan kondusif 
meskipun bertempat di Lapangan Tenis. 
Beta Tri Wicaksono, Ketua Pelaksana 
PKKMB mengaku PKKMB FS 2018 
sangat sukses. Terlihat dari pemateri yang 
datang tepat waktu, demo Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM) yang terkoordinir, dan 
pelanggaran yang berkurang dibandingkan 
dengan hari sebelumnya. 
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“Sejauh ini sangat kondusif sekali, 
dilihat ini megah sekali meskipun ada 
pemandangan-pemandangan seperti itu 
(pembangunan Gedung FIK) tapi nggak 
berisik terus dilihat dari sound system juga 
luar biasa menggema,” tuturnya. 

Di hari kedua ini, pelanggaran masih 
tetap ada meskipun berkurang dibanding 
hari pertama. Hukuman yang diberikan 
kepada para pelanggar pun disesuaikan 
dengan jurusan masing-masing mahasiswa 
baru (maba) yang melanggar. 

Hasanuddin I. Arbi, Wakil Ketua 
BEM menuturkan, “Hukuman untuk 
yang melanggar sangat beretika dan 
berpendidikan, dihukumnya sesuai keahlian 
masing-masing.” 

Hal serupa juga dituturkan oleh Fauzi 
Abdul Basith, Ketua BEM FS, “Sesuai 
pesan dari dekan juga kita harus membuat 
maba itu enjoy. Kita bener-bener 100% 

tidak ada perploncoan.” Ia pun memberikan 
gambaran terhadap hukuman yang 
diberikan. Misalnya, Mahasiswa Jurusan 
Sastra Indonesia bila melanggar akan 
diberikan hukuman membuat puisi. Hasil 
karya tersebut kemudian akan digunakan 
sebagai pertanggungjawaban kepada pihak 
fakultas.

Basith juga mengatakan bahwa dengan 
adanya hukuman yang disesuaikan dengan 
jurusan pelanggar dapat membantu maba 
dalam meningkatkan kemampuannya.

Berkaitan dengan hukuman tersebut, 
Farah, maba Jurusan Sastra Inggris 
mengatakan, “Menyenangkan, seru, dan 
juga banyak pertunjukan. Enak hari ini 
karena tempatnya agak luas.” Hal serupa 
juga dituturkan oleh Salma, maba Jurusan 
Seni dan Desain, “Seru, hari ini lebih asik 
soalnya out door,” ujarnya.(uha/kji//bia)

Foto: Lifera/ Siar

Maba Fakultas Sastra berkumpul di lapangan tenis guna melaksanakan PKKMB tingkat fakultas. 
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Sabtu (11/08) merupakan hari 
terakhir pelaksanaan Pengenalan 

Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru 
(PKKMB) Universitas Negeri Malang 
(UM) tingkat fakultas. Fakultas Teknik (FT) 
melaksanakan kegiatan PKKMB tingkat 
fakultas di Graha Cakrawala (Gracak). 
PKKMB FT dibuka dengan materi tentang 
perpustakaan dan administrasi akademik. 
Kemudian, dilanjutkan dengan materi 
Bimbingan Konseling. Selain menyajikan 
materi, PKKMB FT juga diselingi dengan 
ice breaking. Acara PKKMB FT semakin 
meriah dengan presentasi tiga puluh Unit 
Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Unit 
Aktivitas (UA) Fakultas.

FT menutup rangkaian acara dengan 
mengundang seluruh anggota Organisasi 
Mahasiswa (Ormawa) FT ke dalam Gracak. 
Seluruh anggota Ormawa ini kemudian 
mengelilingi barisan mahasiswa baru (maba) 
dan mengajak maba menyanyanyikan lagu 
supporter FT. 

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa 
(BEM) FT, Satrio Sanjaya mengatakan 
bahwa tujuan mengumpulkan seluruh 

anggota Ormawa di Gracak adalah untuk 
menyambut maba. “Kita seluruh Ormawa 
menyambut kedatangan mahasiswa baru 
karena saya yakin di fakultas lain nggak ada 
yang seperti ini, mengumpulkan seluruh 
anggota Ormawa untuk datang,”  ujar Satrio. 

Ide mengundang seluruh anggota 
Ormawa FT itu rupanya meninggalkan 
kesan mendalam bagi maba, salah satunya 
Pratama Abdi Gunawan, Mahasiswa DIII 
Teknik Mesin 2018. “Kesan saya sangat 
seru, saya jadi tahu betapa kompak dan 
solidnya anak-anak FT,” ucap Gunawan. 

Hal senada juga diungkapkan oleh 
B. Arditya Dwi Chandra, Mahasiswa S1 
Teknik Sipil 2018, “Kakaknya keren banget 
dan kompak tentunya buat mensukseskan 
acara sebesar itu,” ujar Arditya. 

Selain itu, Mohammad Badrus Shofa, 
Mahasiswa S1 Pendidikan Teknik Elektro 
mengaku terkesan dengan Panitia PKKMB 
FT, jargon teknik, dan lagu-lagunya. Ia juga 
berharap Pemateri PKKMB FT tahun depan 
bisa lebih membangun suasana dan tidak 
membosankan.(jst/slm/bia)
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Pelaksanaan Pengenalan Kehidupan 
Kampus bagi Mahasiswa Baru  
(PKKMB) Fakultas Matematika dan Ilmu 
Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas 
Negeri Malang (UM) memasuki 
hari kedua (11/08). Wiskandar Al-
Khawarizmi, Ketua Pelaksana PKKMB 
FMIPA mengatakan bahwa mahasiswa 
baru (maba) FMIPA diwajibkan untuk 
menggunakan batik dengan warna sesuai 
jurusan. 

Adapun untuk Jurusan Matematika 
berwarna merah, Jurusan Fisika berwarna 
biru, Jurusan Kimia berwarna kuning, 
Jurusan Biologi berwarna hijau, dan 
Jurusan Pendidikan IPA berwarna putih. 
Menurut Wiskandar, penetapan warna 
tersebut sudah berlaku dari tahun-tahun 
sebelumnya.

Di hari kedua PKKMB tingkat 
fakultas (11/08) maba diberi tugas untuk 
menulis opini tentang pentingnya sukses 
akademik dan sukses berorganisasi. “Yang 
kedua tentang organisasi di kampus. Jadi, 
menyebutkan macam-macam organisasi 
di kampus disertai penjelasan singkat,” 
ujar Mahasiswa Jurusan Matematika itu.

Mengenai pemberian tugas, pihak 
penyelenggara PKKMB FMIPA 
mengkonsultasikan terlebih dahulu 
dengan Dekan FMIPA sebelum diberikan 
kepada maba. Kemudian, Dekan FMIPA 
juga menambahkan tugas untuk membuat 
struktur Pejabat FMIPA. 

Sesuai dengan peraturan Rektor UM 
Nomor 26 Tahun 2018 pasal 14 ayat 2 
(c) yang berbunyi: “panitia dilarang 
memberikan tugas dan perintah kepada 
peserta di luar jadwal pelaksanaan yang 
telah ditetapkan,”  maka penyelenggara 
PKKMB tingkat fakultas memberikan 
tugas yang seminimal mungkin tidak 
membebani mahasiswa.

Dengan memberikan tugas-tugas 
tersebut, diharapkan maba mengetahui 
tentang seluk-beluk perkuliahan maupun 
kehidupan di kampus. Selain itu, 
melalui tugas-tugas tersebut diharapkan 
dapat meminimalisasi doktrinisasi 
oleh kakak tingkat kepada maba serta 
maba mengetahui organisasi legal dan 
dilarang oleh pemerintah. “Doktrinisasi 
pencegahannya ya tugas ini. Biar mereka 
punya referensi,” tambah mahasiswa asal 
Kalimantan Barat itu.(anf/kvn/shf//aqb)

Kurangi Aksi Doktrinisasi, 
FMIPA Instruksikan Maba Tulis Opini



Sabtu (11/8), hari kedua Fakultas 
Pendidikan Psikologi (FPPsi) 
menyelenggarakan kegiatan Pengenalan 
Kegiatan Kampus bagi Mahasiswa 
Baru (PKKMB) tingkat fakultas. Dalam 
pelaksanaan PKKMB tingkat fakultas ini 
FPPsi mempersiapkan yel-yel. 

Ketua Pelaksana (Ketupel) PKKMB 
FPPsi, Dyah Azalia M, mengungkapkan 
bahwa tujuan adanya yel-yel tersebut 
adalah untuk menghibur dan membuat 
maba kompak. Yel-yel tersebut dibuat 
oleh tim koordinator lapangan FPPsi dan 
dinyanyikan di sela-sela waktu kegiatan 
PKKMB. Dyah mengatakan, “Lirik yel-yel 
di Fakultas Pendidikan Psikologi berbeda 
setiap tahunnya yang menggambarkan 
apa yang kami harapkan di dalam arti lirik 
tersebut.”

Ia juga menambahkan bahwa 
sebenarnya panitia tidak mewajibkan 
untuk menghafalkan lirik yel-yel. “Cuma 
diberitahukan diwajibkan supaya mereka 
itu ada euphoria, kalau tidak hafal ya kami 
tidak menegur,” ujarnya.

TANAMKAN 
JIWA  

PSIKOLOGI  
MELALUI 
YEL-YEL

Salam Persma!
LPM Siar UKM Penulis UM menerima karya kawan-kawan berupa ber-
ita/ opini/puisi/karikatur bertema “Kehidupan Kampus”. Karya yang 
terpilih akan berkesempatan dimuat di Buletin edisi PKKMB 2018 atau 

Siar Daring.
Kirim karya kalian ke siarlpm@gmail.com
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Dyah menjelaskan bahwa lirik dari 
yel-yel tersebut menunjukkan bahwa 
mahasiswa FPPsi siap mengabdikan diri 
kepada bangsa dan negara, khususnya 
kepada masyarakat. “Di lirik yel-yelnya itu 
juga ada lirik yang membahas mengenai Tri 
Dharma Perguruan Tinggi, jadi diharapkan 
kami bisa mengharumkan psikologi dengan 
prestasi-prestasi kami,” imbuhnya. 

Dyah juga mengungkapkan bahwa 
antara lirik yel-yel dengan gerakan itu 
ada korelasinya. Seperti gerakan tangan 
yang menunjukkan empati, gerakan 
tangan ke atas yang menunjukkan kata 
menggapai. Mahasiswi asal Pasuruan ini 
juga menambahkan bahwa reaksi maba 
ketika menyanyikan yel-yel tersebut terlihat 
antusias dengan gerakan-gerakannya. Ia 
berharap dengan adanya yel-yel tersebut 

maba FPPsi dapat menjadi mahasiswa 
seperti yang dituliskan dalam lirik “Kami 
psikologi berbakti tuk negri.”

Husnul Khotimah, maba FPPsi 
mengatakan bahwa yel-yel yang 
dinyanyikan menyenangkan dan mudah 
dihafal serta membuat lebih semangat 
dalam mengikuti PKKMB fakultas. 
“Kakaknya banyak yang menghibur dengan 
kata-katanya yang menyenangkan, tapi 
ya kadang menegangkan pas akhir-akhir,” 
imbuhnya. 

Hal senada diungkapkan pula oleh 
Yuliana Syafin. “FPPsi seru dan banyak 
informasi baru yang saya dapat, kenal 
sama teman-teman baru juga, dari berbagai 
daerah, asik pokoknya,” ujarnya. (mln/shf//
aqb)

Dapatkan berita terkini seputar PKKMB di laman

www.siarpersma.id
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