Menutup Kegiatan PPSMB, 9.361 Maba UGM Bersih-Bersih
Saturday, 28 September 2013 WIB, Oleh: Agung

Menutup rangkaian kegiatan Pelatihan Pembelajaran Sukses Mahasiswa Baru (PPSMB) 2013,
sebanyak 9.361 mahasiswa baru UGM melakukan bersih-bersih kampus. Para mahasiswa baru yang
terbagi dalam gugus Medica, Sains, Agro, Humaniora dan gugus Sekolah Vokasi melakukan aksi
nyata bersih-bersih unit-unit dan fakultas-fakultas dengan menyapu, mengumpulkan dan membuang
sampah ke dalam bak-bak sampah yang telah disediakan.
Aksi nyata bersih-bersih kampus dilaksanakan hari Sabtu (28/9), dinilai memberi warna berbeda
dengan kegiatan PPSMB sebelumnya. Aksi nyata ini merupakan upaya menumbuhkan rasa
mahasiswa untuk senantiasa menjaga kebersihan kampus yang selama dinilai luput dari perhatian
mereka.
Veronica Wulandari selaku Koordinator sekaligus co-trainer di Fakultas Kedokteran Gigi, Gugus
Medica mengatakan aksi bersih-bersih yang dilakukan mahasiswa baru ini merupakan wujud rasa
cintanya pada kampus. Sehingga dengan kegiatan ini diharapkan menumbuhkan rasa memiliki
dengan senantiasa menjaga kebersihan di setiap sudut kampus.
Vero menjelaskan, sebanyak 221 mahasiswa baru mengikuti kegiatan PPSMB di FKG UGM sejak
awal bulan September 2013. Sebelum aksi bersih-bersih kampus, di setiap hari Sabtu di bulan
September para mahasiswa baru menerima pembelajaran di kelas terkait materi manajemen waktu,
manajemen konflik, leadership dan lain-lain.
"Aksi ini sangat bermanfaat, diharapkan tumbuh rasa tanggungjawab, paling tidak malulah jika
nantinya buang sampah sembarangan", ujar Veronica Wulandari, mahasiswa FKG angkatan 2009.

Ditambahkan, setelah kegiatan bersih-bersih dan sebelum penutupan, para mahasiswa baru akan
mendapat materi Program Kreativitas Mahasiswa (PKM). Diharapkan kegiatan sosialisasi PKM, ini
mampu menumbuhkan keinginan meneliti dan menulis proposal di kalangan para mahasiswa baru
angkatan 2013.
"Ya, kita berharap semoga banyak dari mereka yang tertarik dan membuat proposal nantinya",
papar Vero.
Aksi bersih-bersih kampus juga dilakukan di Gugus Sekolah Vokasi dengan nama kegiatan "Operasi
Semut". Aksi bersih-bersih di Gugus Sekolah Vokasi ini diikuti 258 mahasiswa baru dipimpin Sarah
Cikal sebagai salah satu co-trainer PPSMB 2013.
"Cuma namanya saja Operasi Semut, intinya sama untuk bersih-bersih, agar mahasiswa baru
menghargai lingkungan dan orang-orang di sekitar. Biar mereka tahu siapa petugas yang
membersihkan, petugas yang merapikan meja dan pada akhirnya peduli agar tetap menjaga
kerapian dan kebersihan selama di kampus nanti", kata Sara, mahasiswa Fakultas Psikologi
angkatan 2011.
Yekosafaat, mahasiswa Fakultas Filsafat angkatan 2013 merasa senang dilibatkan terjun langsung
bersih-bersih kampus. Ia terkesan dengan aksi nyata bersih-bersih sebagai salah satu kegiatan
PPSMB UGM.
"Ini wujud tindakan kecil yang memberi banyak pengaruh. Paling tidak menjadikan mahasiswa
peduli pada kampus dan lingkungan. Aku sendiri tentu berusaha untuk tidak buang sampah
sembarangan dan sebisanya mengajak teman untuk melakukan hal yang sama", ujar Yeko. (Humas
UGM/ Agung)
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