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Pengenalan Bukan Kesukaran
Mahasiswa Baru layaknya anggota keluarga baru yang berhak mendapat peng-

etahuan atau wawasan untuk mengenal lebih dalam terkait kehidupan di dalam “ru-
mahnya”. Namun, apa jadinya jika untuk mengenal rumah sendiri dilakukan dengan 
pengenalan yang berbelit-belit? Jika bisa dilakukan dengan cara efektif, mengapa 
lebih memilih cara yang lebih panjang sehingga terkesan mubazir dan pemborosan?

Kegiatan pengenalan kampus merupakan agenda tahunan yang wa-
jib dilaksanakan oleh setiap kampus begitu pula universitas di 
Bali. Setiap universitas maupun institusi tentu memiliki alur dan 

cara yang berbeda dalam mengenalkan kampusnya ke mahasiswa baru. Meski-
pun dalam pelaksanaanya berbeda-beda, namun pemerintah telah menurunkan 
peraturan yang mengatur pelaksanaan kegiatan pengenalan kampus di seluruh 
Indonesia. Hal ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jendral Pendidikan 
dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25/DIKTI/Kep/2014. Keputu-
san tertulis tersebut berisikan Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kam-
pus bagi mahasiswa baru kepada seluruh universitas dan institusi di Indonesia. 
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EDITORIAL

Adapun inti dari Surat Keputusan tersebut memuat tiga inti pembahasan. Di-
antaranya, dihimbau agar seluruh universitas memiliki pedoman atau patokan tata 
cara pelaksanaan serta aturan dalam melaksanakan kegiatan pengenalan kehidupan 
kampus. Selain itu, didalamnya berisikan pula himbauan pelaksanaan kegiatan yang 
bermanfaat dan bebas dari perpeloncoan serta lebih menekankan ke arah akademik. 
Secara tegas, dinyatakan pula bahwa tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah 
memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi 
dengan lingkungan kampus. Khususnya kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan.
  

Pelaksanaan kegiatan pengenalan kampus di Universitas Udayana sendi-
ri, hingga kini masih diadakan dengan rangkaian yang sama. Di awali dengan 
PKKMB dan Student Day tingkat universitas. Kemudian berlanjut dengan ke-
giatan PKKMB dan Student Day tingkat fakultas yang notabene dilaksanakan 
saat perkuliahan ajaran baru akan dimulai. Tidak selesai sampai di sana saja, 
kegiatan masih berlanjut setelah semester awal perkuliahan mahasiswa baru 
(Maba) usai. Maba akan disambut kembali dengan kegiatan pengenalan ju-
rusan. Kegiatan pun tak jauh beda dengan kegiatan pengenalan sebelumnya.

Begitu padatnya rangkaian kegiatan pengenalan kehidupan kampus di Uni-
versitas Udayana ini justru memberikan kesan tidak efektif. Jika menilik kem-
bali, sejatinya pelaksanaan pengenalan sebuah “rumah” kepada penghuni ba-
runya semestinya dapat dikemas dalam kegiatan yang bersahaja. Mengenalkan 
kehidupan kampus kepada mahasiswa baru layaknya menerima anggota baru 
dalam sebuah keluarga. Bukan merepotkan mahasiswa baru dengan kegiatan un-
tuk ajang mencari pamor. Apalagi menurunkan tradisi “balas dendam” dari se-
nior-senior yang sering menjadi perbincangan ketika memasuki masa Ospek.

Perbedaan pelaksanaan kegiatan ini lebih detail akan dibahas dalam Ru-
brik Laporan Utama pada buletin ini. Ketidakefektifan pelaksaannya ser-
ta solusi yang ditawarkan dalam isu ini akan dibahas dengan tuntas pada Ru-
brik Opini. Tidak hanya itu, Akademika juga menyajikan tulisan mengenai 
informasi terkini yang sedang hangat diperbincangkan oleh warga kampus 
Unud. Dikabarkan dalam Rubrik Kilas Kampus, kemunculan polemik SPI 
(Sumbangan Pembangunan Institusi) pada mahasiswa baru jalur Mandiri men-
jadi informasi awal yang patut diketahui oleh penghuni baru kampus Unud. 
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Di Balik Layar 
Pengenalan Kampus

Hari yang ditunggu-tunggu mahasiswa  baru Unud 2018 telah tiba. Momen 
ini siap menuntun masa transisinya dari siswa menjadi mahasiswa. Ya, pen-
genalan kehidupan dalam sebuah rumah memang penting untuk penghuni 
barunya agar tak merasa asing. Acara penyambutan dan pengenalan kam-
pus kepada mahasiswa baru Universitas Udayana dikemas dengan nama 
PKKMB dan Student Day. Masa baru memberikan cerita baru juga. Berb-
agai pendapat dan cerita menarik mewarnai perasaan penghuni barun-
ya. Lantas, apakah yang dibayangkan tentang pengenalan kampus sesuai 
dengan yang dirasakan ketika memasuki gerbang kehidupan baru mereka?
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Setelah berbondong-bondong 
datang dari kampung halaman-
nya membawa seluruh perleng-

kapan untuk merantau, akhirnya hari 
yang ditunggu-tunggu para mahasiswa 
baru telah tiba. Hari dimulai dengan 
datang ke rektorat Universitas Udayana 
untuk melakukan pendaftaran Student 
Day. Di luar gedung  Auditorium Widya  
Sabha mereka dikumpulkan perkelom-
pok. Lalu masuk ke gedung tersebut 
untuk diperiksa kelengkapan atas ber-
kas pendaftaran Student Day dan PK-
KMB Universitas yang mereka bawa. 

Persiapan tak sekadar persiapan. Maha-
siswa baru selaku penghuni baru tak cukup 
melengkapi persyaratan sebagai tiket ma-
suk di rumah barunya. Namun, ibarat pen-
jaga rumah, mereka disambut oleh dengk-
ingan penghuni rumah sebelumnya. Untuk 
bisa masuk ke ruang utama, penghuni 
baru pun harus berbaris untuk menyer-
ahkan berkas pendaftaran yang dibawa. 

Beragam ekspresi mulai memperli-
hatkan perasaan mereka. Seperti takut 
tersesat mencari jalan masuk di dalam 
rumah barunya. Akibat tatapan nanar 
penghuni lama yang sesekali mengger-
tak. Namun apa daya, penghuni baru ha-
nya bisa mencoba untuk mengerti atas 
alasan sikap mereka seperti itu. Setelah 
keluar dari gedung, pendaftaran Student 
Day dan waktu-waktu menegangkan 
mereka pun selesai bersamaan. Namun, 
tidak dengan tugas untuk bisa berkena-
lan lebih lanjut tentang rumah barunya.

Rangkaian acara dan kesibukan Stu-
dent Day dilanjutkan dengan pengerjaan 

tugas tentang kebersihan. Tugas yang 
dikerjakan secara individu dan kelom-
pok yang berbentuk PKM ini bertema 
bebas dan dikumpulkan pada beberapa 
hari menjelang hari puncak Student Day.

Sebelum Student Day, pengena-
lan kampus tingkat Universitas yang 
diselenggarakan pihak rektorat (PKKMB) 
terlebih dahulu diadakan. Kegiatan dim-
ulai dari pukul 7 pagi hingga pukul 5 
sore. Sepuluh jam kegiatan pengenalan 
kampus ini bukan berarti tanpa dasar. 
Kegiatan PKKMB maupun kegiatan Stu-
dent Day Unud ini telah diatur dalam 
Surat Edaran No. 7532/UN14/KM/2018 
yang dicetuskan oleh Rektor Unud.

PKKMB Unud tahun ini mengusung 
tema “Menyiapkan Generasi Muda 
Menghadapi Globalisasi Pendidikan da-
lam Revolusi Industri 4.0”. Acara ini 
berlangsung di areal Rektorat Kampus 
Unud Bukit Jimbaran, yang diikuti oleh 
4.758 orang. Acara ini diisi oleh pengena-
lan dan penjelasan oleh Jajaran Rektorat, 
Dekanat, dan para karyawan mereka. 

Pada hari puncak PKKMB Prof. Dr. 
I Made Sudarma, M.S. selaku Wakil 
Rektor III Bidang Kemahasiswaan me-
maparkan pentingnya kegiatan PKKMB 
untuk mahasiswa baru. Kegiatan ini di-
adakan agar mahasiswa mengenal dan 
mengerti seluruh program kerja jajaran 
rektorat. Baik itu kegiatan akademik 
maupun non-akademik yang akan mere-
ka dapatkan di Universitas Udayana ini. 

Menurut Prof. Dr. Ir. I Nyoman Gde 
Antara, M.Eng. selaku Wakil Rektor I 
Bidang Akademik Universitas Udaya-
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na, juga sebagai Ketua Panitia PKKMB 
mengatakan sudah mempersiapkan materi 
yang bermanfaat sebagai masa adaptasi 
mahasiswa baru Unud dari masa tamat 
SMA menuju masa awal perkuliahan. 
Ia menambahkan PKKMB tersebut di-
jadikan syarat wajib diikuti mahasiswa 
karena masuk persyaratan wisuda. Hal 
ini dilakukan agar pihak kampus dapat 
mengikat mahasiswa baru dari awal. 
PKKMB bukan hanya penyampaian ma-
teri untuk bekal perkuliahan tapi juga 
awal proses pembelajaran kedisiplinan. 

Pihak penyelenggara dapat mem-
persiapkan dengan matang. Namun, 
sebuah acara tidak luput dari permas-
alahan. Melalui reporter Persma Aka-
demika, dua peserta PKKMB atas nama 
Ni Luh Ginarsi Setiari dan I Nengah 
Sunastawa mengungkapkan rasa tidak 
nyaman dan tidak betah. Ia mengakui 
hampir keseluruhan kegiatan PKKMB 
hanya duduk diam sambil mendengar-
kan materi dari pihak kampus. Hal ini 
memicu kebosanan dari mahasiswa baru. 

Selain itu, kapasitas tempat yang ti-
dak memadai membuat beberapa maha-
siswa baru harus berada di luar gedung 
dan merasakan suasana panas Bukit 
Jimbaran. “Kami berharap supaya acara 
PKKMB divariasikan dengan kegiatan 
gerak tubuh, tidak monoton materi saja 
dan diadakan sistem pertukaran tempat 
duduk antara Maba yang duduk di da-
lam dengan maba yang duduk di luar. 
Sehingga seluruh Maba dapat mera-
sakan suasana sejuk di dalam gedung 
auditorium secara bergiliran,” harapnya.

Usai sudah pengenalan dari pihak rek-
torat. Namun, tidak dengan tugas Student 
Day yang selang dua hari lagi siap menan-
ti. Masih di hari yang sama, mahasiswa 
baru lagi-lagi dikagetkan dengan adanya 
pengumuman dari penyelenggara Student 
Day. Pemberitahuan itu tentang membawa 
bendera merah putih berukuran sedang. 

Tibalah hari puncak Student Day yang 
ditunggu-tunggu oleh para pesertanya. 
Setelah tegang dengan berbagai persiapan 
di hari sebelumnya, suasana berbeda tam-
pak di hari H. Peserta mengakui bahwa 
hari H ini menyenangkan dan tidak ada 
hal-hal menegangkan seperti pada saat 
pendaftaran kemarin. Seperti rangkaian 
acara biasanya, pada hari pertama Student 
Day dibuka dengan penampilan tarian tr-
adisional. Kemudian, dilanjutkan dengan 
laporan ketua panitia dan sambutan oleh 
rektor dan presiden BEM. Melalui report-
er Persma Akademika pada hari H, salah 
satu peserta Student Day mengungkapkan 
keresahannya mengenai pengumuman 
mendadak tersebut. Mereka menyarankan 
agar kedepannya Student Day tidak ada 
lagi pengumuman mendadak seperti itu. 
Seorang peserta yang tidak ingin disebut-
kan namanya juga menambahkan, sikap 
penyelenggara yang menyambut peng-
huni baru dengan dengkingan sebaiknya 
dihilangkan saja. Hal ini untuk menum-
buhkan suasana yang menyenangkan 
supaya maba tidak lagi takut dan ragu un-
tuk mengikuti Student Day. (Teja/Nabil)
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SINKRONISASI TUJUAN, 
EFEKTIFKAN KEGIATAN

Oleh
I Putu Yogi Krisnadi Rahardi*

Memasuki lingkungan perkuli-
ahan, tidak asing lagi dengan 
kata “Ospek” (Orientasi Studi 

dan Pengenalan Kampus). Begitu banyak 
sebutan untuk “pengenalan kampus” di mas-
ing-masing kampus atau universitas. Sep-
erti Student Day. Student Day adalah nama 
ospek di Universitas Udayana. Sebelum 
dilaksanakan Student Day dengan tujuan 
menjadi kegiatan pengenalan kampus bagi 
mahasiswa baru, juga ada rentetan kegiatan 
PKKMB (Pengenalan Kehidupan Kampus 
Mahasiswa Baru) yang datang dari keputu-
san Kemenristekdikti, dan merupakan rang-
kaian dari kegiatan pengenalan kampus. 

Jika ditelisik lebih dalam, apa yang 
membedakan dua kegiatan ini? Lagi pula 
keduanya sama-sama bertujuan untuk men-
genalkan kampus. Pembeda dari kedua ke-
giatan ini hanya dari panitia pelaksana. Jika 
PKKMB Universitas dilaksanakan oleh rek-
torat dengan tujuan “pengenalan kampus”, 
maka Student Day Universitas merupakan 
rangkaian kedua dari pengenalan kampus 
yang dilaksanakan oleh BEM PM Unud. 
Tak lain dengan tujuan “pengenalan kegia-

tan kampus” juga. Adapun perbedaannya 
dari segi tingkat pelaksanaan, yaitu tingkat 
universitas dan tingkat fakultas. Di tingkat 
fakultas, PKKMB dan Student Day kem-
bali dilakukan oleh fakultas masing-mas-
ing sesuai dengan prosedur di fakultas.

Lalu efektifkah pengenalan kehidupan 
kampus yang dibedakan dari sisi pelaksana 
dan tingkat pelaksanaan? Bukankah kegiatan 
dapat dikatakan efektif jika selaras dengan 
tujuan yang ingin dicapai? Sehingga menjadi 
dasar utama terlaksananya sebuah kegiatan.

Sebelum memulai perkuliahan, maha-
siswa baru diwajibkan mengikuti rangkaian 
kegiatan pengenalan kampus. Jika tahun 
ini tidak bisa mengikuti, tahun depan ma-
sih bisa dan mungkin tahun selanjutnya. 
Mengapa demikian? Sepengetahuan saya 
kegiatan pengenalan kampus PKKMB dan 
Student Day tingkat universitas maupun 
tinggat fakultas menjadi syarat “wajib” 
mahasiswa agar bisa mengikuti wisuda hal 
ini tertera pula dalam buku panduan PKK-
MD dan Student Day. Jadi tidak ada pilihan 
untuk tidak mengikuti kegiatan tersebut. 

Guna mengefektifkan kegiatan pengena-
lan kampus, panitia pelaksana dapat man-
gambil jalan tengah dengan menjadikan 
satu kegiatan ini dalam satu kepanitiaan. 
Tetapi tetap bersinergi dengan pihak rek-
torat. Ini dimaksudkan untuk menyingkat 
waktu pelaksanaan kegiatan dan pengel-
uaran dari kedua pihak pelaksana begitu 
pula peserta. Menjadikan satu kegiatan an-
tara PKKMB dan Student Day akan jauh 
lebih efektif. Dengan tetap mengemban 
tujuan agar bisa tercapai dengan baik. Mis-
alkan kita pakai salah satu nama, PKKMB 
atau Student Day, apakah akan menimbul-
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kan masalah? Jika dipermasalahkan, dari 
segi apanya? Kepentingan yang berbeda? 
Toh keduanya sama-sama dimaksudkan un-
tuk pengenalan kehidupan kampus, bukan?

Saya berikan gambaran kegiatan pen-
genalan kampus dan mungkin saja dapat 
menjadi solusi kedepannya; mahasiswa 
baru mengikuti kegiatan pengenalan kam-
pus tingkat universitas selama 2 hari. 
Kegiatan yang menyenangkan juga per-
lu dilaksanakan. Seperti adanya kegiatan 
lomba, permainan, segala bentuk kegiatan 
yang melatih kekompakan dan mengedu-
kasi bagi peserta (mahasiswa baru). 
Kegiatan di tingkat universitas menjadi 
“pengenalan kehidupan kampus” secara 
umum. Baik itu dari fasilitas kampus, gam-
baran setiap fakultas, prosedur administrasi 
selama perkuliahan, dan semua yang ber-
kaitan dengan universitas. Tentunya tan-
pa melewatkan kewajiban mahasiswa dan 
hak mahasiswa selama proses perkuliahan. 
Dua hari selanjutnya kegiatan di tingkat 
fakultas. Biasanya kegiatan Student Day 
Fakultas menjadi momok bagi mahasiswa 
baru. Dalam pelaksanaan kegiatan pengena-
lan kampus di tingkat fakultas juga semesti-
nya dapat diisi dengan kegiatan yang lebih 
bermanfaat. Dengan memperkenalkan fakul-
tas, kegiatan yang ceria, menyenangkan.

Kemudian satu atau dua hari terakhir 
dilakukan di universitas. Kegiatan penut-
upan “pengenalan kehidupan kampus”, dapat 
menjadi evaluasi untuk mahasiswa baru. 
Berbagi penilaian yang sebelumnya sudah 
dikenalkan seperti apa fakultasnya. Kegiatan 
ini juga bisa diisi dengan saling berbagi pen-
galaman atau kesan saat “pengenalan kam-
pus” di tingkat fakultas maupun di tingkat 
universitas. Mahasiswa baru juga perlu sal-
ing mengenal antar fakultas. Kesan mereka 
selama mengikuti kegiatan di fakultas, itu 
sangat penting untuk dibagikan pada teman-
teman sesama peserta yang lain fakultas. 
Kegiatan penutupan akhir bisa diisi dengan 

melakukan kegiatan selebrasi dan formasi 
foto yang sebelumnya sudah dipersiapkan 
dengan gladi bersih untuk acara penutupan. 

Mengapa saya menganjurkan bentuk 
kegia tan yang demikian? Mahasiswa baru 
ibaratkan tamu yang berkunjung ke rumah. 
Pemilik rumah tersebut tak lain ialah kakak 
tingkat. Jika tamu singgah ke rumah, tuan ru-
mah akan senantiasa menyambut tamu dengan 
baik, dengan penuh kesan, dan ramah. Saya 
rasa tidak terlalu sulit untuk memahami itu. 

Sangat penting pula kita memperhatikan 
asas humanis; “...yaitu kegiatan penerimaan 
mahasiswa baru dilakukan berdasarkan 
kemanusiaan yang adil dan beradab, dan 
prinsip persaudaraan dan anti kekerasan…” 
kemudian dinyatakan juga dari sumber yang 
sama SK Kemenristekdikti Nomor 096/B1/
SK/2016 tentang Panduan Umum Pengena-
lan Kehidupan Kampus bagih Mahasiswa 
Baru bahwa “...pelaksanaan pengenalan 
kehidupan kampus bagi mahasiswa baru 
di perguruan tinggi merupakan salah satu 
upaya proses percepatan adaptasi dan pem-
bentukan pribadi mahasiswa yang utuh, 
berkualitas, sukses dalam studi, serta siap 
menghadapi tantangan di masa depan...”  

Efektif atau tidaknya suatu kegiatan 
itu dilihat dari seberapa besar mahasiswa 
baru bisa menikmati kegiatan dengan 
perasaan bahagia tanpa adanya ketakutan 
dan tekanan. Tidak efektifnya kegiatan pen-
genalan kampus juga tercermin dari masih 
ditemukannya perpeloncoan dalam kegia-
tan. Sebab perpeloncoan tersebut berada di 
luar dari tujuan pengenalan kampus yang 
menjadi dasar kegiatan. Sangat mungkin 
kita bisa mewujudkan keefektifan kegiatan 
dan tanpa adanya perpeloncoan. Kegiatan 
pengenalan kampus bukan menjadi ajang 
balas dendam bagi mahasiswa senior ke-
pada mahasiswa baru, melainkan kegiatan 
penyambutan mahasiswa baru. Mereka-
lah yang akan menjadi teman seperjuan-
gan, memperjuangkan yang benar dan adil. 
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KATA MABA

Student Day Unud, Rasanya Seperti Apa?

“Lebih mengenal dekat Universitas kita, 
lebih banyak teman, jaringan dan kita juga 
mendapatkan keseruan dan tidak seper-
ti bayangan saya ternyata perploncoan itu 
telah hilang dan kini lebih mengedukasi. 
Kritiknya mungkin untuk barang bawaan, 
saya jadi bingung karena waktu ini H-2 
baru diberitahu untuk membawa bendera. ”

“Kesan kegiatan pengenalan kampus di Unud, 
saya yang awalnya gak tau aturan, gak mandi-
ri, jadi bisa ngerti dan lebih disiplin lagi. 
Karena kakaknya (panitia) kan tegas, kita 
jadi takut dan jadi disiplin. Meskipun priba-
di sih iya, tertekan. Mungkin marahnya itu 
di luar batas ya, kemarin waktu pendaftaran 
Student Day Universitas. Sebenernya sih itu 
bikin tegang dan membuat saya malah down 
gitu semangatnya buat ikut. Jadi takut mau 
berangkat tapi masih pengen ikut soalnya ini 
kan persyaratan buat nanti ke depannya. Mau 
nggak mau sih harus ikut. Sarannya buat tahun 
depan jangan gini lagi, nanti malah adik–adi-
knya itu down buat ikut Student Day. Nanti 
mereka bisa berpikir kalau kakak–kakaknya 
bales dendam untuk adik–adiknya, lambat 
laun malah begitu terus, kapan damainya?”



KILAS KAMPUS

Sekelumit Kebijakan untuk 
Mahasiswa Jalur Mandiri

Universitas sudah selayaknya memberitahukan kepada publik, khususn-
ya kepada para mahasiswanya, tentang kebijakan – kebijakan baru yang tel-
ah ditetapkan. Salah satunya adalah penerapan SPI yang merupakan kebijakan 
baru untuk mahasiswa Jalur Mandiri angkatan 2018 dan seterusnya. Ibarat se-
buah struktur kenegaraan, sudah seharusnya dilakukan musyawarah bersama 
dalam proses penentuan kebijakan tersebut untuk mencapai mufakat bersama.

SPI merupakan kepanjangan dari 
Sumbangan Pengembangan Insti-
tusi. Sumbangan ini wajib diberi-

kan oleh mahasiswa baru kepada universitas 
sebagai salah satu persyaratan masuk kuliah 
Jalur Mandiri. Selain bersifat wajib, jum-
lah minimal sumbangan juga telah ditentu-
kan oleh universitas yang bersangkutan. Di 
Universitas Udayana, SPI hanya diberlaku-
kan untuk mahasiswa Jalur Mandiri 2018.

Pemberlakuan SPI pada mahasiswa Jal-
ur Mandiri mempunyai landasan hukumnya 

sendiri yakni Undang-Undang nomor 12 ta-
hun 2012 yang menyatakan tentang pengelo-
laan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Selain 
itu, peraturan ini dipertegas kembali dengan 
adanya Peraturan Kemenristekdikti Nomor 
39 Tahun 2017. Dalam peraturan itu tertuang 
aturan yang intinya, pemungutan biaya di luar 
Uang Kuliah Tunggal (UKT) boleh diber-
lakukan pada mahasiswa baru Jalur Mandiri. 
Dua landasan hukum inilah yang mendasa-
ri Rektor Universitas Udayana, Prof. Dr. dr. 
A.A Raka Sudewi, Sp.S (K) untuk “men-
ghalalkan” SPI di Universitas Udayana. 

Juni/Akademika
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KILAS KAMPUS
Pengadaan SPI bukanlah keputusan tanpa 
pertimbangan, melainkan melalui beberapa 
proses. Dimulai dari kajian akademik hingga 
melakukan studi banding ke beberapa uni-
versitas yang menjadi pedomannya. “Ber-
dasarkan itulah kami memutuskan bersama 
para pimpinan untuk melakukan pemung-
utan SPI. Khususnya penerimaan mahasiswa 
baru Jalur Mandiri yang berjumlah 30% 
dari seluruh jalur penerimaan mahasiswa di 
Unud dan setiap prodi akan berbeda besaran 
nominalnya,” tutur Prof. Raka Sudewi keti-
ka melakukan siaran pers pada 2 Juli 2018.
Selain itu, Prof. Dr. I Gusti Bagus Wiksua-
na, SE., MS selaku Wakil Rektor II Bidang 
Umum dan Keuangan menambahkan bah-
wa Universitas Udayana merupakan Per-
guruan Tinggi Negeri berstatus Badan 
Layanan Umum (PTN BLU). Dengan kata 
lain, lembaga milik negara dengan sta-
tus ini mempunyai keistimewaan dalam 
mengelola keuangan negara untuk instan-
sinya. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 
31 dan 32 UU No. 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara. Salah satunya dengan 
menempuh jalan alternatif pengadaan SPI.
 

Dana SPI yang diberlakukan Universitas 
Udayana akan dipergunakan untuk mening-
katkan infrastruktur dan sarana prasarana 
kampus. Dengan alokasi dana kurang leb-
ih sebesar 70 persen dari SPI. Prof. Bagus 
Wiksuana menyatakan bahwa sampai saat 
ini masih banyak fakultas yang tidak mem-
punyai ruang kuliah. “Adapun yang sudah 
memiliki ruang kuliah, satu ruangan bisa di-
tempati hingga 50 orang sehingga perkuliah-
an dinilai tidak kondusif. Kami akan mening-
katkan laboratorium serta fasilitas-fasilitas 
kuliah agar setara, sehingga dapat saya sam-
paikan bahwa SPI merupakan modal un-
tuk meningkatkan sarana prasarana pendi-
dikan di Universitas Udayana,” jelasnya.
 

Pembayaran SPI dilaksanakan setelah 
seorang mahasiswa Jalur Mandiri dinya-
takan lulus dan telah membuat pernyata-
an kesanggupan dari formulir pendaft-
aran Jalur Mandiri sebelumnya. “Sudah 
dirancang menggunakan sistem oleh tim 
sampai formula penetapan kelulusan, dan 
ketika dia lulus, akan ada pengumuman un-
tuk waktu pembayarannya melalui bank. 
Semua informasi itu telah kami cantum-
kan di web,” tutur Prof. Bagus Wiksuana.
 

Kebijakan tercipta tidak selalu berjalan 
mulus. Desas-desus kebijakan SPI yang 
terdengar sejak akhir Bulan Mei 2018 ini 
menuai berbagai respon mahasiswa Unud. 
Hal ini terbukti sepanjang waktu itu hingga 
awal Bulan Juli berbagai pergerakan pun 
muncul. Sejak tersiar kabar mengenai SPI, 
pada 6 Juni 2018 atas permintaan Pemer-
intahan Mahasiswa kepada pihak rektorat, 
akhirnya audiensi mengenai pemberlakuan 
kebijakan SPI pun berlangsung. Alhasil, 
audiensi perdana ini belum mampu meng-
hasilkan jalan terang.  Tak menunggu waktu 
lama, pada pertengahan Bulan Juni, perger-
akan penolakan kebijakan SPI oleh maha-
siswa Unud semakin jelas. Pencarian jalan 
keluar untuk kesepakatan pemberlakuan 
SPI kembali dilakukan dengan konsolidasi. 
Namun, lagi-lagi hanya berbuah nihil. Akh-
irnya jalan terakhir pun dilalui. Audiensi 
terbuka yang dinamai dengan Aksi Cinta 
Udayana digelar dengan mendatangkan ra-
tusan massa. Dengan menggandeng empat 
tuntutan. Meski tak mendapatkan jawaban 
100%, pada aksi ini pihak rektorat memba-
wa angin segar dengan mengabulkan tiga 
dari empat tuntutan. Pergerakan ini pun 
diakhiri dengan pertemuan damai antara 
pihak rektorat dengan pemerintahan maha-
siswa. Kendati demikian, sudahkah tinda-
kan kedua belah pihak menjawab keresahan 
seluruh warga kampus? (eva/wily/ainun)
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Persma Akademika : 
Kritik Lewat Jurnalistik

Berangkat dari keinginan kuat para 
insan muda mahasiswa Universi-
tas Udayana untuk menyalurkan 

minat bakat serta aspirasinya melalui sebuah 
skill jurnalistik. Di tengah ketiadaan media 
penyaluran minat dan aspirasi tersebut terla-
hirlah lembaga Pers Mahasiswa Akademika 
Universitas Udayana pada 17 Maret 1983. 
Nama Akademika tercetus dari kata akademik 
yang mencerminkan sifat intelek dari maha-
siswa pada umumnya. Digagas oleh Prof. Dr. 
Ir. I Gede Putu Wirawan, M.Sc. Pada awalnya 

Pers Akademika bernama Pers Kampus Aka-
demika yang masih berbentuk forum-forum 
perkumpulan antar dewan fakultas. Kemu-
dian setelah Musyawarah Kerja Akademika 
tahun 2001 resmi berganti nama menjadi 
UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) Pers Ma-
hasiswa Akademika Universitas Udayana. 

Prof Wirawan menuturkan sempat ter-
jadi pergolakan selama tiga tahun sebelum 
dibentuknya Persma Akademika. “Selama 
tiga tahun itu sempat terjadi pergolakan, 

Lembaga Pers merupakan salah satu media publikasi muktahir yang dapat mengkritik serta 
mengangkat sebuah berita melalui karya jurnalistik, utamanya di lingkungan kampus. Setiap 
orang tentu memiliki pendapat, tentu memiliki pandangan yang berbeda dari sudut pandang 
berbeda pula. Pers Mahasiswa Akademika dibentuk atas kegelisahan mahasiwa karena kuran-
gnya media ekspresi mahasiswa itu sendiri. Bayangkan jika sebuah lembaga pers tidak berdi-
ri kokoh di suatu universitas, kemanakah para insan muda mengadukan “kegelisahannya”?

12

Buletin PKKMB &Student Day 2018 



yang mana banyak mahasiswa dari Fakul-
tas Ekonomi, Hukum dan Fakultas Teknik 
menginginkan adanya forum dengan mem-
bawa versi mereka masing-masing. Cuma 
gak bisa-bisa. Kemudian setelah saya mengi-
kuti Pelatihan Jurnalistik Pers Mahasiswa di 
Jakarta, saya kumpulkan teman-teman ma-
hasiswa, lalu ada wartawan dari Bali Post 
menyamakan persepsi dan berhasil,” papar 
dosen Fakultas Pertanian Universitas Udaya-
na itu. Akhirnya 6 bulan setelah itu, terbit ed-
isi pertama dari Akademika. “Intinya pergo-
lakan itu lahir karena masing-masing ingin 
eksis sehingga bercerai berai,” imbuhnya.  

Sebagai wadah insan pers mahasiswa, 
Akademika tidak hanya mengangkat isu-isu 
sekitar lingkungan kampus saja. Melainkan 
juga isu-isu yang berkembang di lingkungan 
masyarakat, baik itu isu lokal maupun nasi-
onal. Setiap karyanya pun tak pernah luput 
memperhatikan segala aspek dan kaidah jur-
nalistik. Hal tersebut tercermin dari keikut-
sertaan anggota Persma Akademika dalam 
berbagai undangan pelatihan jurnalistik ska-
la nasional, “Kami sering mengirim anggota 
untuk ikut serta dalam pelatihan jurnalistik 
di luar Bali, contoh di Medan, Makassar, 
dan kota lainnya,” ungkap Ach Fawaidi, se-
laku Ketua Unit/Pemimpin Umum Persma 
Akademika Unud masa bakti 2017/2018.

Pada tahun 2018 tehitung ada 79 anggota 
aktif Akademika dari angkatan 2014 sampai 
2017. Akademika memiliki tiga divisi utama 
meliputi; redaksi, usaha dan litbang (peneli-
tian dan pengembangan). Sebagai pers ma-
hasiswa tertua di Bali, Akademika mampu 
menjadi panutan bagi lembaga pers maha-
siswa universitas lainnya di Bali. “Kita aja 
sering diajak sama UKM persma universitas 
lain buat ngadain acara bareng. Mereka per-
nah bilang karena mereka UKM Persma baru 
di universitas mereka, jadi mereka minta 

PROFIL
arahan dari kita,” terang Kiki Kristika Sub-
koor Divisi Online Persma Akademika 2018. 

Sejalan dengan pernyataan tersebut, di-
jelaskan oleh Prof Wirawan bahwa semasa 
dulu keberadaan Persma Akademika san-
gat eksis dan dominan bahkan bisa dika-
takan setara dengan BPM dan Senat di 
lingkungan fakultas, “Dulu kita dominan, 
dulu yang bisa menyatukan kita itu ya Ak-
ademika, menyatukan dari segi ide dan ga-
gasan melalui forum dan diskusi, itu juga 
menjadi bahan berita kita,” terang Prof. 
Wirawan. Selain itu sebagai pers yang in-
dependen, Prof. Wirawan menambahkan 
bahwa mahasiswa harus berekspresi selu-
as-luasnya melalui pers tanpa interferensi 
dari pihak manapun. “Dulu kita kritik ke 
kampus tidak apa-apa, tapi kemudian kita 
dikritik balik sama pihak kampus, itu wajar 
tidak masalah,” tutupnya. (Edwin/Mery)
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Dengan air suci dari telaga 
takdir
Siap dinanak untuk sahur 
nanti
Sendiri. 
Pati, 2015

Penanak Rindu
Oleh : Eva Lailatur Riska

Di semak-semak waktu
Wanita dan beribu rambut di 
kepalanya
Nanar pandangi tungku wak-
tu
Beberapa gelas  ridu telah di-
cuci
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Oleh : Eva Lailatur Riska

Beranjak
Ke biduk ampun-Mu
Kembali
Melilit sukma sendiri
Meminang siksa
Dosa-dosa bijaksana
Pati, 2015

Dosa-Dosa Bijaksana

Detakku membentak
Dosa berkotak-kotak
Berhamburan 
Di kuyupnya malam
Detakku membentak
Dosa berkotak-kotak
Berhamburan 
Di kuyupnya malam
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