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Setelah kegiatan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB), maka kegiatan yang akan diselenggarakan adalah
Orientasi Pengenalan Kampus atau disingkat OSPEK MABA TAHUN 2016. Bagaimana Kegiatan ini
seharusnya dilakukan ? Kegiatan apa saja yang menggambarkan Orientasi dan Pengenalan Kampus ?

OSPEK MABA TAHUN 2016
Ini adalah Ospek Akatel jaman dulu (jadul). Masihkah kita perlu membudayakan hal-hal seperti ini?
Apakah kegiatan seperti ini positif atau setidaknya memberikan nilai manfaat? Ini pertanyaan yang perlu
disampaikan untuk mengkaji, kegiatan ospek ini?

OSPEK MABA TAHUN 2016
Upaya untuk orientasi dan pengenalan kampus, dapat dilakukan dengan kegiatan-kegiatan positif sebagai
berikut :
1. Pengenalan Metode Pembelajaran
2. Pengenalan Laboratorium & Fasilitas Kampus
3. Orasi Ilmiah dari KPK, BNN, Kopertis
4. Bakti Sosial untuk masyarakat disekitar kampus
5. Penanaman Pohon, untuk turut berperan dalam Program Go Green, yang menjadikan bumi hijau
dan nyaman.
6. Pendidikan Disiplin Dasar
7. Pendidikan Bela Negara
8. dan lain sebagainya.
Hal-hal yang perlu dihindari dalam kegiatan OSPEK MABA TAHUN 2016, yaitu :
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1. Perploncoan, yang hanya memberikan kesan negatif pada senior
2. Bully, yang hanya menjadikan seseorang sakit hati
3. Penggunaan Artribut yang tidak serasi, yang hanya akan membuat calon mahasiswa yang
berpendidikan diolok-olok.
4. Pemberian Tugas yang membingungkan, yang hanya akan memberi kesan tidak pintar
5. Hukuman yang memberatkan, yang hanya mengandalkan otot dari pada otak.
6. Aksi Balas Dendam, yang hanya akan menjadi Aksi dendam yang tiada akhir.
7. dan lain-lain
Akademi Telkom Jakarta harus menjadi Perguruan Tinggi yang mempelopori kegiatan Ospek yang positif
dan bermanfaat sebagai bekal dari mahasiswa baru untuk memasuki dunia perkuliahan. Harapan saya
buat panitia adalah Jadikan Ospek sebagai sarana untuk menciptakan sejarah yang akan dikenang orang
karena hal yang positif.
Akhirnya tulisan ini merupakan satu harapan dan arahan yang dapat digunakan untuk melaksanakan
kegiatan Ospek yang bertanggung jawab dan penuh manfaat serta memberikan kesan yang mendalam
dalam tanda kutip 'kesan menyenangkan'.
Sekali lagi marilah menjadi bagian dalam pembekalan dan pembentukan karakter penerus bangsa yang
bermartabat karena penuh dengan semangat dan dedikasi untuk berprestasi dan berkarya untuk bangsa
dan negara.
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