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Selamat datang mahasiswa baru. Seperti sudah menjadi tradisi, setelah mengikuti serangkaian
prosesi seleksi penerimaan mahasiswa baru dan selesai mengurus persyaratan administratif,
maka mahasiswa baru diwajibkan mengikuti OSPEK. Orientasi Studi dan Pengenalan Kampus
yang selanjutnya disingkat OSPEK ini diselenggarakan di setiap perguruan tinggi dengan bentuk
dan pola yang bervariasi tergantung kebijakan perguruan tinggi yang bersangkutan dan para
kreator OSPEK yang selanjutnya diterjemahkan oleh kakak tingkat yang menjadi panitia
pelaksananya. Dengan kata lain, berhasil tidaknya tujuan penyelenggaraan OSPEK akan sangat
tergantung pada panitia pelaksananya.
OSPEK merupakan wahana bagi mahasiswa baru untuk mengenal dan melakukan proses
adaptasi sosial dengan lingkungan baru dan pengenalan berbagai persoalan yang berkaitan
dengan proses pembelajaran di perguruan tinggi. Sebagaimana tujuan OSPEK adalah membekali
mahasiswa baru agar mengenal dan mengetahui lingkungan pembelajaran di perguruan tinggi
serta memahami proses penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi yakni proses menyeluruh
yang menyangkut studi, peraturan-peraturan dalam menempuh studi, serta berorganisasi dan
berinteraksi dengan lingkungan. Dengan demikian OSPEK merupakan salah satu upaya untuk
membekali mahasiswa baru sebelum menempuh proses perkuliahan. OSPEK mempunyai peran
yang sangat penting bagi penyiapan proses perkuliahan yang sesungguhnya di pendidikan tinggi.
Untuk mencapai tujuan OSPEK sebagaimana di atas, dan juga mengacu pada Keputusan Dirjen
Pendidikan Tinggi Depdiknas Nomor 38/Dikti/Kep/2000 tentang pengaturan kegiatan penerimaan
mahasiswa baru di perguruan tinggi. Panduan umum pengenalan kehidupan kampus bagi
mahasiswa baru yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Akademik dan Kemahasiswaan Ditjen
Pendidikan Tinggi Depdiknas 2003. Materi OSPEK harus mencakup materi pokok dan materi
pendukung. Sebagaimana di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) dalam pedoman umum
penyelenggaraan OSPEK di UNY edisi 2, materi pokok meliputi materi pelayanan akademik dan
kemahasiswaan, dan materi pengembangan kepribadian.

Materi pelayanan akademik dan

kemahasiswaan terdiri atas; 1. statuta universitas, 2. peraturan akademik, 3. fasilitas pendukung,
dan 4. organisasi dan kegiatan kemahasiswaan. Materi pengembangan kepribadian terdiri atas; 1.
cara belajar di perguruan tinggi, 2. etika mahasiswa, 3. pembentukan dan pengembangan

1

karakter. Materi pendukung disesuaikan dengan kebutuhan fakultas masing-masing. Materi dapat
berupa pengembangan ESQ, kewirausahaan, pengembangan karir, pengenalan dunia kerja, dan
sebagainya.
Agar materi OSPEK yang telah disepakati dapat tersampaikan kepada mahasiswa baru, maka
dalam pelaksanaannya dibagi dalam empat hari sejak pukul 07.00 – 17.00 WIB. Hari pertama
adalah pembukaan dan penerimaan mahasiswa baru oleh rektor, dilanjutkan parade dan defile dari
ormawa, studium general yang disampaikan oleh pimpinan universitas atau narasumber terpilih.
Hari kedua adalah penyampaian materi pelayanan akademik dan kemahasiswaan. Hari ketiga
penyampaian materi pengembangan kepribadian dan materi pendukung. dan hari keempat adalah
penyampaian materi jurusan dan program studi terkait dengan proses pembelajaran dan
pelayanan. Tentu saja antara hari pertama hinga hari keempat, antara materi pertama dan materi
terakhir merupakan satu rangkaian pembekalan mahasiswa baru.
Apabila materi OSPEK yang telah digariskan di atas dilaksanakan dengan sungguh-sunguh sesuai
dengan makna OSPEK, maka mahasiswa baru selama empat hari tersebut tentu akan memiliki
wawasan tentang belajar di pendidikan tinggi. Mahasiswa baru memiliki wawasan tentang
pentingnya kesadaran akan kemandirian belajar, merencanakan studi, memiliki komitmen untuk
melakukan kreativitas, mengembangkan potensi menjadi prestasi dengan memanfaatkan fasilitas
dan kesempatan yang ada ketika menjadi mahasiswa. Namun harapan mulia tersebut tentu akan
berbeda ceritanya apabila selama pelaksanaan OSPEK, kita tidak dapat membakar semangat
mahasiswa baru untuk menjadi manusia unggul yang cendekia, mandiri dan bernurani. Akhirnya
mari kita sukseskan OSPEK mahasiswa baru UNY sebagai makna yang sesungguhnya.
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