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Selain memiliki julukan Kota Wisata, 
Kota Malang juga dijuluki sebagai Kota 
Pendidikan. Hal itu karena Kota Malang 
memiliki banyak institusi pendidikan, salah 
satunya Universitas Negeri Malang (UM). 
Sebagai salah satu institusi pendidikan, UM 
memiliki segudang hal yang dibutuhkan 
mahasiswanya untuk menunjang aktivitas 
keseharian di kampus. Dimulai dari asrama 
mahasiswa, gedung pertemuan, gedung 
perkuliahan, kegiatan keagamaan, hotspot, 
pujasera dan kantin, toko dan koperasi, 
tempat parkir, taman, sarana kesenian, 
sarana olahraga, sarana pengembangan diri 
seperti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), 
dan masih banyak lagi. 

Di balik megahnya gedung perkuliahan 
di tiap fakultas, terdapat banyak objek spot 
foto yang keren dengan ciri khas dan ragam 
daya tariknya masing-masing. Daya tarik 
dari setiap spot foto yang ada di UM mampu 
membuat setiap orang ketagihan untuk ber-
swafoto di sana. Dari yang sekedar untuk 
membuat kenangan dengan teman-teman 
dekat maupun untuk ajang meramaikan 
akun sosial media mereka seperti Instagram. 

Jika kalian sedang mencari tempat yang 
instagramable di UM, Siar telah merangkum 
5 lokasi yang layak untuk dijadikan 
destinasi spot foto. Sebelum mengunjungi 
lokasi ini, jangan lupa siapkan kamera dan 
kosongkan memory card untuk menyimpan 
hasil jepretan foto yang memuaskan.
Depan Gedung A1

Gedung A1 menghadap ke arah Jalan 
Surabaya dan letaknya dapat dijangkau jika 
masuk melalui gerbang selatan atau gerbang 
Surabaya. Gedung ini termasuk dari salah 
satu bangunan lama di UM dan pernah 
digunakan sebagai pusat administrasi 

sebagai gedung rektorat bersama dengan 
gedung A2 dan gedung A3 di samping kanan 
dan kiri. Tepat satu tahun yang lalu, gedung 
A1 digunakan sebagai sekretariat panitia 
Kontes Mobil Hemat Energi (KMHE) 2019 
yang diselenggarakan oleh UM. 

Karena merupakan bangunan lama 
di UM, mulai dari suasana, warna 
gedung, serta arsitektur berkesan unik 
dan bersejarah. Gedung ini memiliki 
warna dinding cream, abu-abu, dan putih. 
Sehingga menunjukkan nilai arsitektur kuno 
atau jadul yang dapat dijadikan sebagai latar 
belakang foto bergaya formal seperti wisuda 
dan pengukuhan. Selain itu spot ini dapat 
digunakan untuk berfoto dengan gaya santai 
atau gaya vintage menggunakan almamater. 
Pepopohan nampak menghiasi sekitar area 
gedung A1 sehingga akan menunjukkan 
suasana alam yang rindang.

Area yang sering dipakai dalam foto 
formal oleh beberapa ormawa dan UKM 
adalah tangga yang berada di depan gedung. 
Shaufa Ashfiya, mahasiswa Fakultas Ilmu 
Sosial (FIS) berpendapat jika gedung 
tersebut memiliki tangga yang berundak 
dan cocok sebagai foto berkelompok/
orang banyak. Semua orang bisa terlihat 
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dan rasanya anti-mainstream karena bisa 
berfoto dengan sudut maupun pose apapun. 
Jadi tidak ada salahnya bila berfoto di spot 
ini, dengan gaya retro 80-an ditambah 
rindangnya pohon dan luasnya lapangan 
membuat suasana berfoto menjadi memori 
atau kebanggaan tersendiri berkuliah di 
Universitas Negeri Malang ini. 
Lapangan A2

Lapangan A2 ini terletak tepat di 
depan gedung A1, A2, dan A3 yang berada 
di dekat Jalan Surabaya. Sebutan lapangan 
A2 ini merupakan gabungan dari lapangan 
basket di sebelah timur dan lapangan voli di 
sebelah barat. Tak hanya sebatas lapangan 
biasa, pemandangan di belakang lapangan 
A2 ini merupakan gedung yang bersejarah 
di UM yaitu gedung administrasi umum A2. 
Kini gedung A2 difungsikan sebagai gedung 
perkuliahan Fakultas Pendidikan Psikologi. 
Kalian dapat menyelam sambil minum air 
jika sedang berada di sini. Karena selain ada 
lapangan yang estetik dengan background 
gedung bersejarah UM yang membuat 
fotomu semakian instagramable, kalian 
juga dapat memanfaatkan lapangan tersebut 
untuk berolahraga untuk menjaga kesehatan 
tubuh.

Jalan Menuju Perpustakaan

Di sekitar area perpustakaan terdapat 
spot foto yang bagus dan menarik 
perhatian bagi mahasiswa pemburu spot 
instagramable dan para pecinta HFNS 
(Habis Foto Nikmati Sendiri). Spot foto 
di area ini tidak kalah menarik dari spot-
spot lainnya karena area ini dihiasi dengan 
nuansa alam yang dapat ditemukan di setiap 
jalan menuju perpustakaan dari segala arah.

Spot foto di area perpustakaan ini 
dimulai dari jalan menuju perpustakaan 
dari arah gedung E1 FIP dan jalan dari arah 
gedung G1 PTIK. Kedua jalan ini akan 
saling bertemu tepat di tengah-tengah taman 
yang di sana terdapat bundaran ringin baca. 
Bundaran ringin baca ini berada tepat di 
depan pintu masuk perpustakaan. Jalanan 
menuju perpustakaan melalui kedua jalan 
ini dihiasi dengan pepohonan yang rindang. 
Spot foto yang lain adalah jalan menuju 
perpustakaan dari arah gedung G3 Teknik 
Sipil. Di sepanjang jalan ini, dihiasi dengan 
bangku taman yang disusun rapi, tiang-tiang 
yang simetris, dan barisan pohon-pohon. 
Dengan nuansa alam yang indah ini akan 
menghasilkan foto yang terlihat sejuk dan 
menyegarkan. 
Graha Rektorat
Mahasiswa UM mana yang belum tahu 
letak Graha Rektorat? Graha Rektorat 
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terletak di Jalan Semarang, tepat setelah 
pintu masuk utama di sebelah kanan. Graha 
Rektorat termasuk salah satu gedung yang 
baru diresmikan di tahun 2017 dan populer 
di kalangan mahasiswa. Selain berfungsi 
sebagai pusat administrasi, Graha Rektorat 
juga menjadi tujuan bagi mahasiswa yang 
ingin berfoto di gedung satu ini. Tak hanya 
mahasiswa biasa saja, namun wisudawan 
dan mahasiswa baru pun turut berburu 
foto di sini. Setiap sudut Graha Rektorat 
merupakan spot foto yang instagramable. 
Biasanya mahasiswa memilih berfoto di 
depan logo UM, jalur masuk gedung, atau 
di dalam gedung itu sendiri seperti di dekat 
tangga. 

Pada tahun ini, bangunan baru di 
sebelah Graha Rektorat sudah hampir 
selesai sehingga akan menambah nilai 
estetika dalam pengambilan foto. Salah 
satu akun sosial media Instagram yang 
sering me-repost hasil unggahan mahasiswa 
UM adalah akun @mahasiswaum. Dalam 
wawancara pada Selasa (22/9), admin @
mahasiswaum menyebutkan jika spot foto 

yang paling diminati mahasiwa UM adalah 
Graha Rektorat.
Gedung Baru FIK

Lokasi foto yang terakhir adalah gedung 
baru milik Fakultas Ilmu Keolahragaan 
(FIK). Gedung yang baru diresmikan pada 
awal tahun 2020 ini menyuguhkan spot 
foto yang cukup instagramable mulai dari 
area kolam renang hingga area di dalam 
gedung. Gedung yang memiliki 7 lantai 
ini memiliki dekorasi yang mewah dengan 
dinding kaca baik dinding di luar maupun 
di dalam. Sehingga semakin meningkatkan 
daya tarik mahasiswa dari fakultas lain 
untuk sekedar berkunjung dan mengambil 
foto di sana. Selain itu, mahasiswa UM juga 
dapat menikmati hamparan pemandangan 
gunung dan gedung-gedung UM lain yang 
dapat dilihat dari segala penjuru.

Itulah rangkuman 5 lokasi yang layak 
untuk dijadikan destinasi spot foto. Kalian 
akan menemukan titik-titik spot foto itu 
seiring berjalannya waktu. Bagimana? 
Sudah siap berpose keren di sana? (pwd/sfr/
pra/dnd//kmg)
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Ada banyak alasan mengapa seseorang 
ingin bergabung dengan pers mahasiswa 
(persma). Cap bahwa persma adalah 
lembaga yang berisi jurnalis yang juga 
aktivis; orang-orang pandai, berani, dan 
peka terhadap isu-isu di sekitar membuat 
persma punya prestise tersendiri di 
Indonesia—negara yang mahasiswanya 
dulu menjadi pemantik reformasi. Namun, 
sebanyak wibawa yang telah disandang, 
sebanyak itu pula alasan sebagian orang 
untuk menghindari persma. Mereka yang 
termasuk golongan ini senantiasa waswas 
dan berasumsi bahwa persma dihuni oleh 
sekelompok anak muda yang radikal, 
manipulatif, dan suka cari gara-gara dengan 
kampus sendiri.

Sepanjang 2013 sampai 2016, 
Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia 
(PPMI) mengumpulkan kasus-kasus 
kekerasan terhadap persma. Dari survei 
tersebut, diketahui ada 133 kasus dan 65 di 
antaranya dilakukan oleh pihak birokrasi 
kampus mereka sendiri. Beberapa bentuk 
kekerasan yang dilakukan antara lain 
intimidasi, ancaman DO, pemberedelan 

produk jurnalistik, dan penyegelan 
sekretariat. Tidak berhenti di 2016, kasus-
kasus baru terus bermunculan hingga kini. 
Padahal bila tidak sependapat dengan 
sebuah berita, ada mekanisme hak jawab 
dan hak koreksi. Kasus-kasus di atas begitu 
jelas menunjukkan arogansi kekuasaan.

Stigma “persma suka cari gara-gara 
dengan kampus” muncul akibat pekerjaan 
persma yang oleh sebagian orang dinilai 
selalu berusaha mencari-cari kesalahan 
kampus. Sejumlah kampus ingin agar 
persmanya tidak kritis; agar persmanya 
seperti UKM lain yang mengikuti kompetisi 
dan menyumbangkan piala. Tidak hanya 
itu, sejumlah kampus bahkan mengatur agar 
persmanya seolah-olah menjadi humas. 
Padahal, setiap kampus memiliki humasnya 
sendiri, termasuk UM.

Sebenarnya posisi persma bukanlah 
ancaman bagi nama baik kampus, melainkan 
lebih bisa disebut sebagai kritikus. 
Sedangkan untuk penyeimbang dan menjaga 
keseimbangan, disitulah posisi humas. 
Walau sama-sama berhubungan dengan 
publik, kerja persma dan humas kampus 

Persma Bukan Ancaman, Hanya Bentuk 
Keseimbangan

Opini: Avif Nur Aida Aulia
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jelas berbeda. Tak ada keharusan bagi 
persma untuk meredam gonjang-ganjing 
kampus. Sebaliknya, sebagai jurnalis yang 
bertanggung jawab kepada publik, gonjang-
ganjing tersebut patut diberitakan—jika 
memang layak. Sebagaimana lembaga pers 
di luar sana, persma juga berperan sebagai 
pengawas; menjadi salah satu pilar tegaknya 
demokrasi di lingkungan kampus.

Selain Humas UM yang memiliki “divisi 
jurnalistik”, UM juga memiliki “jurnalis” 
lain, yaitu kru Majalah Komunikasi yang 
berada di bawah naungan Kemahasiswaan. 
Sesuai namanya, mereka bertugas 
menghasilkan “produk jurnalistik” berupa 
majalah yang didominasi berita-berita 
positif terkait kampus. Hal ini tentu berbeda 
dengan persma yang tidak berkewajiban 
menyajikan berita positif ataupun negatif. 
Itulah kebebasan dalam memilih berita.

Sebelum pengerjaan majalah, ada rapat 
yang dihadiri oleh kru majalah dan dewan 
(terdiri atas dosen dan Kemahasiswaan). 
Dalam rapat itu, semua yang hadir dapat 
mengusulkan berita apa yang akan 
diangkat ke dalam suatu edisi majalah. 
Sampai akhirnya disepakati,” ujar reporter 
Komunikasi, Umi Nahdhiah (Diah).

Diah menyadari bahwa keberadaan 
persma adalah pelengkap, karena tidaklah 

berimbang jika yang beredar hanya berita-
berita positif. Sebaliknya, jika yang beredar 
hanyalah berita-berita tajam seperti yang—
seringkali—disajikan persma, kebutuhan 
akan berita-berita positif tidak akan 
terpenuhi.

Keterlibatan birokrat kampus seperti 
yang terdapat pada Komunikasi jelas tak 
boleh ada dalam persma. Meski berada 
dalam naungan kampus, kerja persma tak 
boleh dipengaruhi oleh kepentingan apa pun 
dan siapa pun, selain kepentingan publik. 
Meja redaksi persma selalu bertumpu 
pada kebenaran fungsional dan tak boleh 
diintervensi oleh mahasiswa, persma lain, 
dosen, apalagi birokrat kampus. Dalam hal 
ini, independen adalah koentji.

Kehadiran persma adalah penyeimbang. 
Jika Humas, Kemahasiswaan, atau pihak 
lainnya berusaha menampilkan wajah 
kampus yang baik dan mengesankan, 
maka persma menampilkan wajah kampus 
yang apa adanya dan transparan. Kalau 
stigmanya berkata bahwa “persma suka cari 
gara-gara”, kenyataannya “gara-gara” itu 
memang sudah ada, baik yang kasatmata 
atau harus digali terlebih dahulu. Jika sudah 
tahu begitu, bagaimana mungkin persma 
diam saja?

Benarkah 
UKM Berbasis 

Olahraga 
Didominasi 

Mahasiswa FIK?

U nit Kegiatan Mahasiswa (UKM) 
yang bergerak di bidang 

Olahraga merupakan salah satu wadah 
dari mahasiswa untuk menyalurkan bakat 
dan minat di bidang olahraga. Selain 
dapat mengeksplorasi kemampuan dalam 
bidang olahraganya, mahasiswa juga 
dapat belajar berorganisasi serta mendapat 
pengalaman yang lebih jika masuk ke dalam 
kepengurusan atau struktur organisasi yang 
ada pada UKM tersebut.

Di Universitas Negeri Malang (UM) 
terdapat banyak sekali UKM yang 
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terkelompok dalam bidang minat olahraga, 
antara lain Bola Basket (UABB), Bola Voli 
(UABV), Sepak Bola (SB), Badminton, 
Ikatan Pencak Silat Nur Harias, Perisai 
Diri (PD), Persaudaraan Setia Hati Terate 
(PSHT), Tapak Suci, Taekwondo Indonesia, 
Persatuan Judo Seluruh Indonesia (PJSI), 
Merpati Putih, dan Institut Kareto-Do 
Indonesia (INKAI).

Dikenal sebagai UKM yang 
identik dengan Olahraga, banyak yang 
beranggapan bahwa UKM tersebut 
didominasi oleh mahasiswa dari Fakultas 
Ilmu Keolahragaan (FIK). Meskipun tujuan 
masing-masing anggota yang memilih 
untuk mengikuti UKM bidang olahraga 
berbeda-beda, anggota UKM Bola Voli 
dan UKM Sepak Bola ternyata memang 
didominasi mahasiswa FIK. Rizal, salah 
satu Mahasiswa Pendidikan Jasmani dan 
Kesehatan 2019 sekaligus anggota UKM 
Bola Voli mengungkapkan bahwa mayoritas 
anggota yang tergabung dalam UKM Bola 
Voli memang didominasi Mahasiswa FIK. 
Persentasenya kurang lebih 65% dari FIK 
dan 35% dari fakultas lain.

Senada dengan Rizal, Fitriatul 
Khasanah, Mahasiswa jurusan Psikologi 
2019 sekaligus anggota UKM Sepak Bola 
juga mengungkapkan bahwa anggota 
yang tergabung dalam UKM Sepak Bola 

didominasi mahasiswa FIK. “Mayoristanya 
lebih ke mahasiswa FIK dan antusiasnya 
juga kebanyakan dari FIK. Mungkin karena 
yang berasal dari Fakultas lain termasuk 
saya hanya menganggap bahwa ikut UKM 
Sepak Bola itu sekadar hobi. Jadi, tidak ada 
minat untuk menjadi organisator  ataupun 
mendalami olahraga sepak bola tersebut,” 
terangnya saat diwawancara pada (23/9).

Berbeda dari UKM Sepak Bola, dan 
UKM Bola Voli yang anggotanya didominasi 
mahasiswa FIK, UKM Badminton tidak 
didominasi oleh mahasiswa FIK, melainkan 
hampir merata dari setiap fakultas. 
“Mayoritas anggota rata-rata berdasarkan 
data anggota disetiap fakultas pasti ada 
yang menjadi bagian dari anggota UKM 
Badminton. Bahkan jumlah anggota UKM 
Badminton didominasi oleh Mahasiswa 
Fakultas Teknik (FT). Hal ini menunjukkan 
kalau minat terhadap UKM Badminton 
tidak hanya orang yang benar-benar pandai 
badminton atau ahli dalam badminton 
seperti FIK,” tutur Arbi, Mahasiswa Jurusan 
Akuntansi 2017 Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis (FEB) sekaligus pengurus Dewan 
Pengamat Anggota UKM Badminton 
(20/9/2020). Arbi mengaku bahwa dirinya 
bergabung dengan UKM Badminton karena 
ingin memiliki wadah untuk menaungi 
bakat dan minatnya. (atm//mta/dza)

Eksistensi Kampung Artis di Kampus 
Pendidikan

Universitas Negeri Malang (UM) 
memiliki banyak Unit Kegiatan Mahasiswa 
(UKM) untuk menaungi minat dan bakat 
para mahasiswanya. Beberapa kompleks 
UKM yang menekuni bidang sejenis 
biasanya memiliki julukan tertentu, salah 
satunya Kampung Artis. Kampung Artis 
merupakan kompleks UKM kesenian yang 

terdiri dari UKM Paduan Suara Mahasiswa 
(PSM), UKM Organisasi Pecinta Musik 
(Opus), UKM Sanggar Tari dan Karawan  
“Asri Kusuma” (STK-AK), serta UKM 
Blero.

Julukan sebagai UKM artis ternyata 
menuai berbagai respon dari masing-masing 
individunya, seperti yang diungkapkan 
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Erina Wahyu Hidayanti, Kepala Bidang 2 
UKM PSM bahwa secara tidak langsung 
UKM-UKM kesenian memang dibentuk 
sebagai seorang artis yang bergerak 
dalam bidang musik yang bertujuan untuk 
menghibur para penontonnya. 

Selaras dengan Erina, Melysa Martha 
Ardiyanti, selaku Ketua Umum STK-AK 
menanggapi bahwa Artis adalah seniman, 
penggiat seni yang berkarya, “Karena dunia 
kita ada di panggung pertunjukan, maka 
tidak ada kata malu untuk kita. Apapun 
yang terjadi kita harus menampilkan yang 
terbaik,” tegas Melysa. 

Berbeda dari tanggapan Erina dan 
Melysa, Hendra selaku Divisi Infokom 
UKM Opus mengungkapkan bahwa 
sebenarnya lebih senang disebut sebagai 
UKM musisi dibanding UKM artis, “Tapi 
ya OPUS bisa dijuluki sebagai artis soalnya 
artis sendiri itu kan artinya seniman, jadi 
ya OPUS itu berkarya lewat musik,” ujar 
Hendra. 

Ketenaran Kampung Artis ini dibuktikan 
dengan banyaknya penghargaan yang mereka 
dapatkan serta eksistensi mereka di lingkup 
luar kampus. Beberapa contoh prestasi 
yang didapatkan dari UKM PSM yakni 1st 
Place (Gold Medal) di Mixed Category, 
2nd Place (Gold Medal) di Pop Category, 
Best Conductor untuk music director dalam 
perlombaan di 9th Brawijaya Choir Festival 
2019 di Universitas Brawijaya (UB). UKM 
PSM bahkan akan melaksanakan kompetisi 
hingga ke Singapura namun ditunda 
akibat Pandemi Covid-19. “Sebenarnya 
di Juli-Agustus 2020 kemarin PSM juga 
akan melaksanakan kompetisi Singapore 

International Choir Festival di Singapura, 
namun dengan adanya pandemi maka 
ditunda,” jelas Widodo Mustiko Aji, selaku 
Divisi Event Organizer UKM PSM.  

Selain UKM PSM yang memenangkan 
banyak penghargaan, UKM Blero 
menunjukkan eksistensinya melalui Pentas 
Kentrung Operet yang diadakan hampir 
setiap tahun dan selalu ramai penonton. 
Pentas-pentas mereka antara lain, Pentas 
Kentrung Operet, Pentas Kentrung operet 
“Singgasana” Tahun 2016 di gedung Graha 
Cakrawala, Pentas Kentrung operet “PKO 
2017” Tahun 2017, Pentas Kentrung operet 
“Lesung” dan lain-lain.

Sedangkan untuk UKM STK-AK, 
eksistensinya tidak hanya di dalam 
kampus, mereka banyak menjalin relasi 
dengan alumni dan juga telah dikenal oleh 
masyarakat luas, terlebih sanggar-sanggar 
di Malang. Oleh karena itu, UKM STK-
AK sering tampil dan menerima job-job 
pagelaran. (anh/yaw/awe/adr//dza)
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9

Pengenalan Kehidupan Kampus 
bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) 
Universitas Negeri Malang (UM) 
2020 dilakukan dengan cara yang 
berbeda dengan tahun-tahun 
sebelumnya. Pada tahun ini kegiatan 
dilakukan secara virtual selama 
4 hari berturut-turut dimulai dari 
tanggal 21 -24 September 2020. 

Kegiatan PKKMB 2020 akan 
dipersiapkan dan disusun oleh pihak 
Rektorat UM. Organisasi Mahasiswa 
(Ormawa) seperti Badan Eksekutif 
Mahasiswa (BEM) dan Dewan 
Perwakilan Mahasiswa (DPM) tidak 
lagi berperan dalam pelaksanaan 
PKKMB tahun ini. “Pihak BEM UM 
sama sekali nggak megang rencana 
kegiatan PKKMB. Presma ngirim 
dua nama delegasi buat bergabung 
sama panitia dari pihak rektorat,” 
tutur Riski Amallia, salah satu 
anggota yang menjadi delegasi dari 
pihak BEM UM saat diwawancarai 
pada Senin (21/09). 

Persiapan kegiatan PKKMB 
UM 2020 yang diambil oleh pihak 
Rektorat menuai rasa suka dan duka 
dari pihak Ormawa. “Sukanya, 
jadi banyak relasi dari orang-orang 
penting UM yang kasih aku manfaat 
balik. Contohnya, waktu aku promosi 
kegiatan jurusan di akun Instagram, 
langsung ditanya dan dibantu oleh 

salah seorang pihak rektorat untuk 
promosi di website resmi UM,” 
imbuh Riski. Dukanya yaitu kurang 
merasakan pengalaman karena tidak 
diberi jobdesc sama sekali atau tidak 
melakukan apa-apa di kepanitiaan.

Yusuf Hanafi selaku Wakil Ketua 
PKKMB 2020 menegaskan bahwa 
pelibatan Ormawa dalam PKKMB 
bersifat fakultatif dan bukan sebuah 
keharusan, selain itu PKKMB 
merupakan program dari Dikti, 
bukan program kerja Ormawa. 
“Saat ini adalah masa pandemi, 
pelibatan ormawa secara massif 
seperti tahun-tahun sebelumnya 
adalah kemustahilan dan dilarang 
oleh pemerintah,” tegasnya saat 
diwawancara pada (22/9).

Diky Wahyu Firmansyah, Ketua 
Dewan Mahasiswa Fakultas (DMF) 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan 
Alam (MIPA) 2020 memaparkan 
keterlibatan DMF dalam PKKMB 
2020 yakni sebagai pengawas, 
misalnya agar tidak terjadi aksi 
senioritas. “Tetapi kami bingung 
karena rasanya tidak ada yang 
perlu diawasi, karena di UM tidak 
ada kesempatan bagi kakak tingkat 
untuk melakukan aksi senioritas,” 
paparnya  saat diwawancara pada 
Senin (21/09)

Sedangkan menurut Hendika 

Tingkatkan Branding UM Lewat PKKMB Daring 
Asinkron
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Wicaksana, Ketua Pelaksana 
PKKMB Fakultas Ilmu Sosial (FIS) 
2020 banyak nilai positif yang bisa 
diambil pada PKKMB daring tahun 
ini. “Untuk nilai plus-nya, PKKMB 
tahun ini menuntut untuk pandai 
dalam berinovasi dan adaptasi. Kita 
tidak perlu mengkoordinir begitu 
banyak mahasiswa.” Dengan adanya 
sistem daring, biaya yang dikeluarkan 
dapat diminimalisir serta tenaga yang 
dikeluarkan menjadi lebih efisien. 
Selain itu, panitia dapat mengambil 
pelajaran dengan meningkat skill 
pengoperasian teknologi digital. 
Namun, Hendika juga merasa 
banyak peralatan dan infrastruktur 
penunjang yang kurang memadai 
serta kurangnya pemahaman 
mengenai sistem informasi 
kemahasiswaan. Menurutnya, kedua 
hal tersebut yang menjadi nilai minus 
dari PKKMB tahun ini.

Dari sudut pandang mahasiswa 
non Ormawa, PKKMB tahun ini 
memiliki kemudahan tersendiri. 
Seperti yang diungkapkan oleh Tiyas 
Susilowati, mahasiswa Fakultas Ilmu 
Pengetahuan (FIP) angkatan 2019. 

“Sekarang jadi lebih mudah sih, 
nggak ribet dan nggak terlalu capek 
dibanding PKKMB 2019. Jika ada 
penugasan dari kampus juga tinggal 
download di link yang dibagikan, 
praktis. Kalau tahun lalu secara tatap 
muka, waktu penjelasan pemateri, 
ada yang ngantuk atau nggak paham 
tugasnya.” Menurutnya PKKMB 
yang dilakukan secara virtual 
termasuk hal yang keren, meskipun 
perlu dilakukan pembiasaan secara 
berkelanjutan.

Selaras dengan pendapat Tiyas, 
PKKMB UM yang dilakukan melalui 
daring asinkron dinilai lebih efektif. 
Menurut Hanafi, apabila PKKMB 
diadakan dengan pendekatan 
sinkron menggunakan live meet¸ 
akan menghabiskan banyak kuota 
internet yang akan memberatkan 
maba. “Bayangkan saja sehari 
PKKMB dilakukan selama 8 jam 
dan dilakukan 5 hari berturut-turut,” 
jelas Wakil Ketua PKKMB 2020 
tersebut. Selain itu, Hanafi juga 
menilai bahwa pendekatan asinkron 
dapat meningkatkan branding UM 
dengan citra yang baik (gum/mes/
lind//kmg/dza)
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