Bukan Perploncoan, UGM Laksanakan PPSMB
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Untuk mempersiapkan mahasiswa baru agar mampu secara cepat menyesuaikan diri dengan
lingkungan baru dan mengembangkan kompetensi serta karakter dalam mengikuti pembelajaran,
Universitas Gadjah Mada (UGM) melaksanakan Pelatihan Pembelajar Sukses Mahasiswa Baru
(PPSMB).
Seperti disampaikan Direktur Kemahasiswaan, Drs. Haryanto, M.Si., kegiatan pembelajaran bersifat
ko-kurikuler, dengan menggunakan pendekatan pembelajaran orang dewasa (adult learning).
''Pelatihan ini menggunakan metode dan teknik yang menempatkan mahasiswa baru sebagai insan
yang bermartabat, terhormat, dan mampu belajar tanpa tekanan,'' kata Haryanto kepada wartawan
di Ruang Stana Parahita, Selasa (18/8).
Didampingi oleh Abdul Rozak dari Subdirektorat Peningkatan Pertumbuhan Kepemimpinan
Berkualitas (PPKB) UGM, lebih jauh Haryanto menjelaskan pelaksanaan PPSMB lebih banyak
berupa kegiatan ceramah, diskusi, presentasi, simulasi, modeling, testimoni, praktik lapangan, dan
kunjungan. Haryanto optimis bahwa kegiatan ini bebas dari aktivitas fisik. ''Terkait dengan kegiatan
ini, tidak ada lagi aktivitas fisik. Namun, harus ada nilai, harus sampai. Prinsipnya muncul kontrol
internal dan eksternal kontrol,'' katanya.
Dikatakan Haryanto, PPSMB sangat berbeda dengan proses perploncoan, ketika para junior
'dikerjain' seniornya. ''Kita mencoba jangan sampai kecolongan, tapi mereka harus belajar dari
pengalaman bahwa belajar itu menyenangkan,'' imbuhnya.
Dijelaskan Haryanto, pelaksanaan PPSMB melibatkan para mahasiswa dalam kepanitiaan yang
bertugas mendampingi mahasiswa, dosen pendamping sebagai fasilitator, dan pelatihan materi keugm-an yang disusun oleh Senat Akademik dan Majelis Guru Besar.
Sementara itu, Abdul Rozak, pengelola PPKB, menyampaikan PPSMB merupakan program pelatihan
yang baru pertama kali dilaksanakan. Dikatakannya bahwa PPSMB akan dilangsungkan selama tiga
hari, 19-21 Agustus. Sebelumnya, diawali dengan upacara penerimaan mahasiswa baru oleh Rektor
di lapangan Grha Sabha Pramana. (Humas UGM/Gusti Grehenson)
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