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Tour Campus : Usulan Maba
Saat Pandemi Berakhir

“PKKMB UM 2020 paling oke.”
Demikian komentar Muhammad Ilham
Dian Akbar, Mahasiswa Baru (Maba)
Pendidikan Fisika Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA)
saat diwawancarai tentang pelaksanaan
Pengenalan Kehidupan Kampus bagi
Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas
Negeri Malang (UM) 2020. Dian merasa
sistematika pelaksanaan dan materi
PKKMB yang diberikan secara online
telah disampaikan dengan efektif. Hal
tersebut menunjukkan semangat maba
dalam melaksanakan PKKMB serta betapa
bangganya mereka diterima sebagai
mahasiswa di UM.
“Saya sangat tidak menyangka, karena
awalnya saya ditolak saat pengumuman
mandiri. Dan pada tanggal 16 September
saya mendapat email dari Universitas
Negeri Malang bahwa saya diterima. Saya
sangat terkejut sekaligus senang juga,” tutur
Indah Choirun Nisa, Maba Jurusan Geografi
Fakultas Ilmu Sosial (FIS).
Meski demikian, terdapat beberapa
kendala saat pelaksanaan PKKMB secara
online yang dialami oleh maba. Salah
satunya adalah mereka kesulitan dalam

berinteraksi dengan teman baru sesama
maba.
“Tugas PKKMB ini bisa dikerjain
sendiri-sendiri. Intinya gak ada interaksi
antar mahasiswa baru untuk saling
mengenal,” tambah Dian. Hal yang sama
diungkapkan oleh Indah yang merasa kesan
mengikuti PKKMB terasa kurang karena
dilakukan secara online, sehingga ia tidak
bisa bertemu dengan teman-temannya
secara langsung.
Kendala lain juga dirasakan oleh
A. Farhan Mangadi, Maba Pendidikan
Matematika FMIPA. “Kesulitan dalam hal
fasilitas, karena aku masih belum punya
laptop jadi harus minjem,” ungkap Farhan
pada Kamis (24/9). Ia mengeluhkan jika
video yang disajikan terlalu panjang dan
berharap video dibuat lebih pendek agar
tidak membosankan.
Kendati demikian, Farhan tetap bersyukur
dengan dilaksanakannya PKKMB secara
online. Menurutnya, waktu pengerjaan
tugas cenderung fleksibel sehingga maba
tidak diberatkan dengan masalah koneksi
jaringan. Mahasiswa diberikan kebebasan
untuk mengerjakan tugas dimanapun,
kapanpun, dan menggunakan apapun yang
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mereka mau.
Berkaitan dengan efektifitas pelaksanaan
PKKMB secara online, Yudha, Maba
Fakultas Sastra setuju dengan pernyataan
tersebut. Menurutnya, pelaksanaan secara
online sangat membantu di masa pandemi
Covid-19 yang mengharuskan untuk taat
terhadap protokol kesehatan saat ini.
“Soalnya yang awalnya kita gak tahu dan
gak bisa pergi ke UM, bisa tahu tentang UM
dengan materi yang diberikan secara online
ini,” lanjutnya. Ia memaklumi jika beberapa
mahasiswa baru masih ada yang merasa
kurang mengenali lingkungan kampus
secara menyeluruh, sehingga beberapa dari

mereka mengusulkan adanya Tour Campus
secara langsung ketika pandemi sudah
berakhir.
Materi PKKMB yang disampaikan
selama 4 hari itu sudah cukup memberikan
gambaran serta bekal mahasiswa baru
untuk mengenal lebih jauh lingkungan
kampus sehingga mereka siap untuk
menjadi mahasiswa UM. Mereka berharap
pembelajaran tatap muka secara offline
segera dimulai, sehingga mereka dapat
segera berinteraksi dengan teman-teman
baru dan dapat mengenal kampus dengan
lebih baik lagi. (frn/alf/eml/nvt//kmg)

Huru - Hara Kuliah Online

Semenjak diberlakukannya sistem
kuliah online pada bulan Agustus lalu,
banyak para mahasiswa Universitas Negeri
Malang (UM) yang mengeluhkan betapa
susahnya jaringan internet yang digunakan
selama proses pembelajaran.
Salah satu keluhan tersebut disampaikan
oleh Gracia Filia Mulyono mahasiswa
prodi Pendidikan Biologi angkatan
2018.
Ia mengatakan bahwa selama
proses pembelajaran online, sering terjadi
pergulatan dengan jaringan internet. Selain
itu, ia harus membayar uang lebih hanya
untuk membeli isi ulang data internet.
Akibatnya, tak sedikit dari mereka yang
terpaksa meninggalkan beberapa kelas
online karena susahnya jaringan internet
yang didapat atau karena pertemuan secara
online melalui media Zoom dan Google
Meet berhenti mendadak. Bahkan jatah
paket internet yang sudah dijanjikan oleh

pemerintah dan pihak kampus beberapa
waktu lalu tak kunjung turun hingga
sekarang.
Susahnya jaringan internet tak hanya
berdampak pada mahasiswa, melainkan
juga berdampak pada proses pembelajaran
yang diberikan dosen. “Dampak yang
saya rasakan adalah materi tidak bisa
tersampaikan secara maksimal, dan
terkadang
terkendala oleh jaringan,”
ujar Dosen Fakultas Sastra, Sokhibul
Ansor saat diwawancarai pada (24/09). Ia
juga menambahkan bahwa kuliah online
membuat perkuliahan menjadi susah bahkan
tidak bisa mencapai target yang ditentukan.
Untungnya segala kegiatan praktikum
semenjak kuliah online sudah ditiadakan,
melainkan diganti dengan tugas-tugas
yang lebih fleksibel, sehingga hal
tersebut menguntungkan bagi mahasiswa.
“Bersyukurnya semester ini mata kuliah
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praktikum ditiadakan dan diganti dengan
tugas-tugas yang lebih fleksibel, salah
satunya semester ini kami mengambil mata
kuliah Genetika, praktikum Genetika yang
seharusnya dilakukan menjadi ditiadakan,”
tambah Sisilia Agi mahasiswi prodi
Pendidikan Biologi tahun 2018.

Dengan adanya masalah ini, banyak
mahasiswa yang mengharapkan bantuan
data dari pemerintah dan pihak kampus
agar segera turun. Salah satunya Fadilatul
Amaliya mahasiswi jurusan Teknik Mesin,
ia berharap agar kuota segera diberikan.
(glo//fkhr)

Belajar Toleransi dari UKM Rohani
Opini: Feriana, Emilia, Novita
Mahasiswa Universitas Negeri Malang
(UM) memiliki latar belakang daerah,
budaya, dan agama yang berbeda-beda.
Untuk mendukung dan mewadahi tiap
agama yang dianut oleh mahasiswa, UM
menyediakan 5 Unit Kegiatan Mahasiswa
(UKM)
dalam
Kelompok
Bidang
Kerohanian. Kelima UKM tersebut terdiri
dari UKM Ikatan Keluarga Katolik (IKK),
UKM Ikatan Mahasiswa Kristen (Imakris),
UKM Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma
(KMHD), UKM Badan Dakwah Masjid
(BDM), dan UKM Al-Quran Study Club
(ASC).
Menjaga toleransi di antara anggota
maupun sesama UKM Kerohanian lainnya
menjadi suatu hal yang krusial dan sangat
penting untuk dilakukan. Menjaga toleransi
dilakukan agar tidak ada perpecahan antar
umat beragama di lingkungan UM. “Sebagai
UKM Kerohanian Katolik, kami sangat
menjunjung tinggi ajaran Cinta Kasih, yang
mana toleransi adalah salah satu tindakan
penting untuk kami lakukan kepada
sesama,” ucap Ketua Umum (Ketum) UKM

4

IKK, Ditian pada (23/9).
Ditian melanjutkan bahwa UKM
IKK senantiasa menerima, menjaga, dan
merangkul seluruh anggota keluarga UKM
IKK sebagai satu saudara untuk tumbuh dan
berkembang bersama. Ia berpendapat bahwa
perbedaan merupakan pewarna dalam UKM
IKK.
Hal tersebut dibenarkan oleh Ketum
UKM Imakris, Edward Mesak Dua Padang.
Ia menjelaskan, “Imakris berisi orang-orang
dengan latar belakang, pengalaman, maupun
karakter yang berbeda beda, Nusantara
banget kan. Dan untuk menghadapi itu, kita
nggak pernah membeda-bedakan, karena
ada prinsip Kasih.” Hal ini menunjukkan
betapa mereka sangat menghargai perbedaan
dengan menerapkan nilai-nilai dari masingmasing kepercayaan.
Keharmonisan hubungan antara sesama
umat beragama juga senantiasa terjalin
di lingkungan UM. Salah satu bukti
keharmonisan antar umat beragama yang
dapat dilakukan adalah dengan saling
menghargai hari besar keagamaan yang

dilaksanakan oleh masing-masing UKM
Kerohanian. “Puji Tuhan, selama ini kita
selalu saling menghargai dan mendukung
kegiatan-kegiatan UKM mereka. Apabila
ada hari besar keagamaan kami juga akan
menyampaikan ucapan selamat,” tambah
Ditian.
Bertoleransi antar anggota maupun umat
beragama merupakan sebuah proses yang
panjang. Permasalahan tentunya akan selalu
ada, namun permasalahan tersebut pasti
memiliki penyelesaiannya. Salah satunya
dengan saling memahami antar individu dan
mencari solusi yang tepat. Itulah mengapa
toleransi terhadap keberagaman ras, budaya,
dan agama yang ada di Indonesia menjadi
salah satu poin penting dalam berkehidupan
bernegara.
Islam merupakan salah satu agama
yang mengajarkan umatnya untuk saling
menghormati setiap kepercayaan dan tidak
saling menyalahkan. Dalam Islam, tidak
ada paksaan seseorang untuk memilih
agamanya. Namun perlu disadari bahwa
setiap agama itu berbeda dan ada beberapa
hal yang memang tidak bisa disamakan.
Rasa toleransi untuk saling menghormati
terhadap perbedaan juga penting dilakukan.
Ketum UKM BDM, Diky Arisandi,
mengungkapkan jika kerukunan di
dalam UKM-nya tetap terjalin walaupun
ia menyadari dengan adanya pandemi
Covid-19 tali persaudaraan menjadi kurang
erat karena kurang adanya komunikasi antar
anggota.
Ada banyak dampak negatif yang
muncul akibat pandemi, salah satunya
hubungan sosial antar individu. Adanya
dampak negatif ini bukan menjadi halangan
untuk meningkatkan rasa toleransi, namun
membukakan jalan untuk meningkatkan rasa
toleransi. Saat pandemi, kita akan merasa
kesulitan dalam menjalankan berbagai
kegiatan. Namun dengan pandemi juga, kita
dapat meningkatkan rasa kepedulian sebagai

umat beragama dan warga negara tanpa
memandang perbedaan agama. Misalnya
dengan saling mengingatkan untuk
memakai masker dan menjaga kesehatan.
Sehingga rasa toleransi akan terbentuk,
walaupun hanya dari sebuah kepedulian
sesama untuk memerangi pandemi. Ada
hikmah yang dapat diambil musibah ini,
yaitu dapat mempersatukan hati dan rasa
sebagai warga negara dan umat beragama
sehingga kesadaran diri dan rasa kepedulian
pada saudara dapat ditingkatkan.
Dalam kehidupan bertoleransi antar umat
beragama, tidak menutup kemungkinan
terjadi konflik dan cekcok antar umat. Diky
berpendapat, jika manusia memiliki sikap
egois atau keinginan yang ingin dipenuhi.
Dalam menghadapai suatu permasalahan
dalam umat beragama, kita perlu bersabar
dalam menyelesaikannya. Cara yang
dapat dilakukan untuk menyelesaikan
masalah adalah dengan musyawarah untuk
mufakat. Musyawarah dilakukan secara
kekeluargaan, dimana kita harus mengetahui
apa yang sedang dipermasalahkan dan
keinginan apa yang ingin dicapai. Setelah
itu baru dipikirkan jalan tengahnya dengan
kepala dingin sehingga tidak ada pihak yang
dirugikan. Misalnya dengan mengayomi
mereka yang memiliki masalah, sehingga
akan tercipta adanya rasa percaya antar
keduanya.
Masa Pengenalan Kehidupan Kampus
bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) merupakan
salah satu sarana penting untuk mengajarkan
toleransi kepada mahasiswa baru (maba).
Dalam PKKMB akan digambarkan keadaan
kampus yang akan mereka masuki dan
tinggali selama 4 tahun lamanya. Mereka
perlu untuk mengenal dan menyesuaikan diri
dengan lingkungan kampus yang berbeda
dengan lingkungan sekolah yang lama.
Perbedaan pendapat dapat terjadi kapan
saja dengan orang yang berbeda-beda, baik
dengan yang seagama maupun dengan yang
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berbeda agama. Sebagai organisasi kampus
yang mewadahi mahasiswa, kita juga harus
memberikan kesan kekeluargaan yang erat
dan kerjasama yang bersinergi.
Mudah sebenarnya untuk menciptakan
toleransi, asalkan kita mau menyadari

kekurangan pada diri masing-masing
dan tidak perlu merasa paling benar dan
berkuasa. Dengan bersikap rendah hati maka
permasalahan toleransi dapat diselesaikan
dengan mudah, sikap itulah yang menjadi
kunci perdamaiannya.

Stress Meningkat di Tengah Pandemi,
Turunkan dengan Berolahraga

Ilustrator:Echa/Siar

istirahat akibat beban tugas yang banyak,
karena meskipun kita istirahat tapi ketika
tugas belum selesai maka beban yang ada
belum sepenuhnya hilang” ungkapnya
(23/09).
Dosen Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)
UM, Prayogi Dwina Angga mengatakan
bahwa menjaga kebugaran tubuh pada saat
pandemi sangat penting. “Saat ini vaksin
belum ditemukan jadi kita pakai vaksin
alami yaitu kita harus berolahraga supaya
efek atau manfaat aktivitas olahraga yang
dilakukan dengan benar akan meningkatkan
imun seseorang,” jelasnya. Dengan
demikian, kebugaran merupakan salah satu
cara untuk menjaga sistem imunitas tubuh.
Menurut Prayogi, yang dimaksud dengan
menjaga kebugaran dengan latihan fisik yaitu
suatu aktivitas yang terencana, terstruktur,
dan konsisten dengan melakukan gerakan
berulang dan mempertahankan kebugaran
fisik. Manfaat latihan fisik adalah mampu
membuat kadar hormon stres menurun,
endorfin atau hormon senang meningkat.
“Di masa pandemi ini banyak pola hidup
yang berubah seperti banyak tekanan
secara mental, latihan fisik yang dikemas
dalam berolahraga yang menyenangkan
akan mampu membuat kadar hormon stress
menurun,” tambahnya.
Terlepas dari banyaknya masalah dan
kendala yang dihadapi mahasiswa pada

Universitas Negeri Malang (UM)
menerapkan perkuliahan semester gasal
secara daring per tanggal 6 Agustus 2020
akibat pandemi COVID-19. Sejak saat
itu mahasiswa melakukan segala aktivitas
perkuliahan maupun organisasi secara
daring. Tak jarang mahasiswa mengeluh
mengenai tugas yang diberikan dosen terlalu
berat dan banyak sehingga membuat beban
pikiran dan kelelahan fisik bagi mahasiswa.
Seperti yang dialami oleh Novelina Kurisi
Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika (TI)
Fakultas Teknik (FT) UM.
“Banyaknya tugas yang diberikan saya
jadi merasa kelelehan karena kurangnya
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rumah, dan menghindari kerumunan. (ely//
mta/dza)

masa pandemi Dosen FIK tersebut berpesan
kepada Mahasiswa UM untuk tetap menjaga
kebugaran tubuh, sering berolahraga di

Adaptasi Akademik: Kunci Hadapi Mental
Breakdown Pembelajaran Daring
Akibat Pandemi Covid-19, sektor
pendidikan harus beradaptasi dengan sistem
pembelajaran daring, termasuk Universitas
Negeri Malang (UM). Terhitung sejak
18 Maret 2020, UM mulai menggunakan
sistem pembelajaran daring, baik melalui
Sipejar, Google Meet, Zoom, atau Grup
WhatsApp.
Sistem perkuliahan daring juga dirasakan
oleh mahasiswa baru (maba), bahkan
Pengenelan Kehidupan Kampus Mahasiswa
Baru (PKKMB) juga dilaksanakan secara
daring. Menurut Mochammad Sa’id,
selaku dosen Psikologi UM, maba menjadi
pihak yang paling terdampak dari sistem
pembelajaran “Dunia kampus dengan dunia
sekolah itu sangat berbeda. Baik secara
kultural maupun akademiknya, sehingga
sangat mungkin bagi mereka mengalami
keterkejutan,” jelas Said saat diwawancara
pada (25/9). Ia juga menambahkan
bahwa permasalahan utama maba terkait
perkuliahan dengan pembelajaran daring
ialah adaptasi secara akademik.
Muhammad
Dian,
Maba
Prodi
Pendidikan
Fisika
mengungkapkan
bahwa tidak khawatir dengan situasi
perkuliahan secara daring, hal tersebut
dikarenakan selama PKKMB tidak terdapat
aksi senioritas atau pembentakan yang

menyebabkan mental breakdown.
Selaras dengan ungkapan Dian,
Mohammad
Syahrul
Maba
Prodi
Matematika mengungkapkan bahwa selama
PKKMB telah dijelaskan cara penggunaan
media daring, seperti Sipejar. “Meskipun
PKKMB asinkron tidak seseru kampuskampus lain, tapi kami merasa sangat
dimudahkan karena materi bisa diunduh dan
dipelajari berulang kali,” ungkapnya.
Berbeda dengan yang dirasakan oleh
Indah Choirun, Maba Geografi, Ia masih
mendapati kesulitan saat pembelajaran
daring. “Awal masuk terdapat kendala,
gimana caranya masuk Sipejar, masuk
Siakad, ngerjain di Simawa gitu,”
ungkapnya. Ia juga menambahkan bahwa
merasa cemas untuk melaksanakan kuliah
daring yang baru dimulai tanggal 28
September bagi maba.
Menurut Mochammad Said, untuk
mengatasi kecemasan tersebut, langkah
awal yang perlu dilakukan ialah penyesuaian
atau adaptasi akademik itu sendiri. “Kita
juga harus belajar memahami apa yang
kita khawatirkan, sehingga kekhawatiran
tersebut bisa kita olah dan tidak sampai
menimbulkan suatu kecemasan yang
berlebihan,” jelasnya. (agg/khs/sri//dza)
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ALVERDEN: Virtual Grand Show
Tata Busana UM

Jurusan Tata Busana Universitas
Negeri Malang (UM) mengadakan Virtual
Grand Show 2020 pada (21/9) melalui
kanal YouTube Grand Show Tata Busana
UM. mereka mengunggah video yang
berdurasi 2:40:24 berisi berbagai karya
dari 63 desainer muda yang merupakan
mahasiswa D3 dan S1 Tata Busana UM
yang menghasilkan 126 Busana Ready
To Wear dan Delux serta diikuti oleh 20
model profesional. Grand Show yang rutin
diadakan oleh mahasiswa D3 dan S1 Tata
Busana ini biasanya dilakukan dengan
megah di gedung Graha Cakrawala. Akan
tetapi, karena pandemi hal itu tidak dapat
dilakukan. Hal itu bukanlah hambatan,
untuk tetap melaksanakan kegiatan tersebut,
mereka melakukan Virtual Grand Show.
Di mana Virtual Grand Show,
bertemakan ‘ALVERDEN’ hingga tulisan ini
dirilis telah memperoleh viewers sebanyak
7000 lebih penonton. Sebuah pencapaian
yang menakjubkan. ALVERDEN sendiri
memiliki arti bumi, tema ini diambil
berdasarkan semangat untuk menjaga bumi.
Karya yang dibuat oleh 63 desainer muda
ini menggunakan bahan-bahan yang ramah

lingkungan.
Terdapat 6 sub tema pada Virtual Grand
Show tahun ini, yaitu: Akasha yaitu asal usul
terbentuknya alam semesta yang terdiri dari
5 elemen utama yaitu air, api, udara, tanah,
dan ruang. Tema kedua yaitu Osnova, yang
diambil dari Bahasa Bulgaria yang berarti
‘dasar’, di mana gaya yang meminimalis atas
dasar kesadaran untuk tidak berlebihan. Sub
tema ketiga ialah Extortion di mana maksud
dari tema ini yaitu menampilkan busana
yang memiliki kesan maksimal, serba
menonjol dan berlebihan, menggunakan
warna berani dan mantap, serta banyak
menggunakan teknik kamuflase dan
overlaping. Sub tema keempat yaitu
Voyages, tema ini menunjukkan keceriaan
dengan tujuan agar tidak mudah berputus
asa, dengan mengusung konsep hologram,
dreamy, hingga metalic. Sub tema kelima
yaitu Agatya di mana dalam tema ini
mengutamakan kesederhanaan. Dan, yang
terakhir yaitu tema Regrow yang berarti
tumbuh kembali.
“Dalam Pembuatan Koleksi, setiap
mahasiswa melakukan serangkaian tahapan
dan proses, yang dimulai dari konsultasi
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konsep atau main mapping, konsultasi
desain, konsultasi bahan, konsultasi
pola, proses produksi, Final Assesment
dan Pengambilan foto serta video,” ucap
Maulida ‘Amalia Putri, Ketua Panitia
Pelaksana.
Dalam wawancaranya Maulida ‘Amalia
Putri mengungkapkan jika tantangan dalam
pembuatan video untuk Grand Show ini
adalah waktu dan lokasi pada saat take
video yang sesuai dengan tema, dan budget

yang dikeluarkan.
“Keunikannya dari gaya busana yang
ditampilkan lebih ke urban street wear yang
dikombinasikan dengan warna-warna yang
beragam dan aliran seni dari masing-masing
desainer. Kami juga mengundang Geraldus
Sugeng sebagai guest designer sekaligus juri
untuk menilai karya-karya dari 63 desainer
Tata Busana UM 2019,” pungkas Nika Arta
Safiyati, desainer. (pra//ldr)

Oleh : Nabila Zaizafun Husna

Cerpen

Cangkir Museum
Mereka masuk satu persatu diantara
banyak orang. Memilih tempat duduk
paling nyaman untuk berbincang. Terlihat
sebuah kantin yang sangat laris dengan
jajaran pelanggan setianya. Laki-laki paling
gagah diantara mereka meliriknya sebentar,
lalu kembali fokus mencari tempat duduk.
“Sini-sini, duduk dulu. Mau pesan apa?”
tawar laki-laki itu setelah menemukan
tempat yang sesuai dengan suasana hatinya.
El dan kedua kawannya menoleh bersamaan.
Hari menegangkan bagi El yang sudah
menginjak semester tua di kampusnya.
Berbeda dengan laki-laki di hadapannya
yang begitu santai bahkan sempat
menanyakan pesanan. Awalnya, El terkejut
mendengar nama laki-laki itu yang menjadi
pembimbing dalam menyelesaikan skripsi.
Bagaimana tidak, seorang dosen senior
dengan segala keunikannya itu sempat
membuatnya kagum pada kisah sebuah
cangkir. Kisah jaman maba yang sampai
sekarang pun masih teringat jelas. Bertemu
kembali dengan Sang Profesor membuat
El sempat bernostalgia dengan kantin itu.
Membayangkan kembali sebuah kisah yang
belum ia ketahui reka adegannya seperti
apa.

“Es jeruk tiga saja, Pak,” celetuk
kawannya. Sang Profesor kemudian
mengeluarkan dompetnya untuk mengambil
kertas uang biru.
“El, kamu belikan bapak kopi hitam.
Sekalian belikan kawan-kawanmu dengan
uang ini!”
Satu hal yang terlintas di pikiran El
saat mendengar ‘kopi hitam’ adalah katakata bapak profesor tepat 3 tahun lalu. Ada
sebuah kalimat ajaib yang harus diucapkan
agar pesanan bapak profesor itu bisa
mendarat di meja dengan baik dan benar.
Hari ini, dia ingin mencoba untuk pertama
kalinya.
El bangkit dari duduknya dan pergi
membelikan minuman ke kantin yang
sampai sekarang antriannya belum
berkurang. Lima menit, tujuh menit, takut
membuat pembimbingnya menunggu, El
memutuskan membeli di tempat lain. Dia
sempat berdecak kesal sekaligus putus
asa. Rencananya mencoba mengucapkan
kalimat ajaib di tempat itu gagal. Ah tak
apa. Yang penting dapat kopi hitamnya.
“Pak, es jeruknya tiga ya!” pesan El
pada penjual di kantin sebelah. Sebelum
memesankan kopi hitam, lagi-lagi ia merasa
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ingin mengucapkan kalimat ajaib itu. Tanpa
pikir panjang, El melanjutkan perkataannya,
“Sama kopi hitam satu, buat pak profesor.”
Sontak penjual itu heboh mendengar
kalimat ajaib yang baru saja keluar dari
mulut El. Ia mempersiapkan pesanan El
secepat mungkin, bahkan menawarkan
untuk membawa pesanan itu ke meja.
Sebelumnya, mahasiswa tua yang tidak
pernah percaya tahayul itu merasa kalimat
ajaibnya akan gagal di tempat berbeda.
Ternyata tidak. Semua kantin telah
mempersiapkan hidangan khusus untuk
profesor yang satu ini. Cangkir keramik
lengkap dengan lepeknya. Itu yang pernah
profesor katakan ketika El masih beradaptasi
dengan dunia kampus.
Setelah pesanan sampai, laki-laki
itu tersenyum. Suasana hatinya nampak

lebih baik ketika mengetahui kalimat
ajaib itu diketahui oleh mahasiswanya. Ia
berterimakasih.
“Ini sebenarnya bukan cangkir saya.”
Perkataan Sang Profesor membuat El takut
akan kesalahan dalam pengucapan kalimat
ajaibnya.
“Lalu bagaimana, Pak? Tadi saya sudah
ucapkan sesuai dengan yang bapak ajarkan
dulu,”
Laki-laki itu membenarkan posisi
duduknya. Kemudian memperhatikan tiap
sudut cangkir keramik itu. Semakin lama
Sang Profesor terdiam, semakin takutlah
mahasiswa yang satu ini. Akhirnya,
ia berhenti. Lalu mulai menyebarkan
pandangan mata pada ketiga anak didiknya.
“Cangkir saya yang dulu sudah disimpan
di museum kampus,”

Ingin tahu informasi lebih banyak ?
Kunjungi:

www.siarpersma.id
@sur4117g

LPM Siar

@lpm_siar

lpm_siar
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Oleh : Yulianingsih

Puisi

Bertahan
Tak terasa mentari mulai menyapa
Membuka mata menatap dunia
Dulu bersama kini sepi terasa
Kau yang sedang berjuang
Bertahanlah
Jiwamu sedang dibentuk kawan
Kau tak bisa merasakan
Panas keringat bercucuran beratapkan awan
Tak merasakan pedih petuah kesuksesan
Hanya cukup mendengarkan, kotak ajaib yang yang terpajang
Tak mudah memang
Rintangan akan jaringan dan kuota data menghadang
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Ilustrator: Yulianingsih/Siar

Bertahan
Itu cukup membantu yang sedang berkorban
Demi ikatan baik di masa depan
Kau yang mungkin sedang marah
Atau kau yang merasa lelah
Tenanglah
Berikan senyum terindah, pada mereka yang terjaga siang dan
malam
Menyukseskan pertunjukan dunia maya
Percayalah, musim akan berlalu

www.siarpersma.id
LPM Siar

@sur4117g
lpm_siar

@lpm_siar
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