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Sambutan ketua pkkmb uny 2018

Selamat Datang Mahasiswa universitas negeri yogyakarta Angkatan 2018!

Agung Wahyu Putra Angkasa

Salam cinta salam perjuangan atas nama cinta kita berjuang. Hidup Mahasiswa, 
Hidup Mahasiswa Indonesia.

Selamat datang dan selamat bergabung mahasiswa baru sebagai 
profetik-profetik muda di Universitas Negeri Yogyakarta, dengan kerja keras dan 
perjuangan sehingga kalian mampu menjadi seorang pemenang dan 
mengalahkan harapan banyak orang lalu menjadi wakil-wakil harapan di 
kampus, ditempa dalam kawah candradimuka untuk masa depan peradaban 
sebuah bangsa sebagai Mahasiswa.

Soekarno pernah berkata, “Beri aku seribu orang tua maka akan 
kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku sepuluh pemuda maka akan 
kugoncangkan dunia.” Pemuda punya peran  yang besar di setiap sejarah 
perubahan yang besar, sebagai mahasiswa itu punya ciri khas dalam berpikir 
secara murni serta nikmatnya idealisme dalam ruh pergerakan mahasiswa.

Taqwa, Mandiri, Cendekia. Visi yang ideal untuk diwujudkan di 
Universitas Negeri Yogyakarta, maka melalui Generasi Profetik untuk 
Menyongsong Indonesia Madani sebagai jalan yang indah mewujudkan 
Indonesia yang satu serta madani.

Jadilah mahasiswa yang tidak condong sebelah, baik akademik 
maupun nonakademik. Prestasi, IPK itu penting, tapi softskill dari organisasi 
kampus itu juga sangat penting sebagai kolaborasi yang cantik.

Hidup Mahasiswa!
Hidup Mahasiswa Indonesia!
Salam Satu Indonesia!
Salam Generasi Profetik Muda!
Salam Indonesia Madani!

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakaatuh
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Selamat datang Satyakarta, di panduan PKKMB UNY 2018.
Panduan ini berisikan penjelasan dasar dan informasi terkait PKKMB UNY 2018

Bersiaplah, untuk sebuah pengalaman yang tidak terlupakan!  
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Selayang pandang pkkmb uny 2018

Demi terwujudnya negara yang ideal, yaitu , diperlukan pembangunan Indonesia Madani

besar dan bertahap, terutama pada pembangunan sumber daya manusianya.  Generasi Milenial

di abad ke 21 akan menjadi pemeran utama dalam mewujudkan . Untuk Indonesia Madani

menghindari kekhawatiran masyarakat terhadap pola kehidupan dan perkembangan Generasi 

Milenial Generasi  ini, maka menargetkan Karakter Profetik sebagai karakter utama bagi para 

Milenial ini merupakan sebuah keniscayaan.

Masyarakat Madani pada prinsipnya memiliki multimakna, yaitu masyarakat yang 

demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi, aspiratif, 

bermotivasi, berpartisipasi, konsisten memiliki bandingan, mampu berkoordinasi, sederhana, 

sinkron, integral, mengakui, emansipasi, dan hak asasi, namun yang paling dominan adalah 

masyarakat yang demokratis.

Salah satu hal yang patut menjadi sorotan ialah mengenai , dimana Generasi Milenial

sekarang dikenal sebagai generasi yang sangat dekat dengan teknologi. Perkembangan 

teknologi yang sangat cepat namun tidak diimbangi dengan pengembangan pemahaman 

menyebabkan  yang notabene merupakan generasi transisi sering Generasi Milenial

digambarkan sebagai generasi yang sangat mudah dipengaruhi. Akan sangat berbahaya 

apabila tidak ada upaya preventif dalam menghadapi hal ini. Salah satu upaya ialah dengan 

menanamkan pendidikan karakter yang ideal sedini mungkin. Pendidikan karakter yang 

dimaksud disini adalah .  dapat diartikan sebagai sifat-sifat Karakter Profetik Karakter Profetik

yang mencerminkan sikap keteladanan. Pada sifat-sifat keteladanan ini yang ditekankan adalah 

tanggungjawab, jujur, cerdas peduli dan . 

Demikianlah sekilas gambaran umum mengenai tema PKKMB UNY 2018 ini dibuat supaya 

mahasiswa UNY memiliki keterampilan dan kecakapan untuk menjadi seorang pemimpin yang 

patut diteladani di masa depan. memiliki karakter yang bisa dijadikan teladan bagi sesama, yang 

selanjutnya akan melahirkan anak didik yang paripurna dan mampu membantu membangun 

sebuah negara ideal, .Indonesia Madani
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“Generasi unggul untuk Indonesia Madani”



4

Satya
Simbol dari kebenaran, 

ketentraman, merdeka, dan 
bahagia.

Karta
Simbol dari kemakmuran dan 
kemajuan.

Satyakarta berasal dari Bahasa Sansekerta terdiri atas gabungan 
dua kata, yakni Satya dan Karta. Satya memiliki beragam arti, mulai dari 
kebenaran, ketentraman, merdeka, bahagia bahkan sempurna dan Karta 
yang memiliki arti sebagai kemakmuran dan kemajuan. Satyakarta disini 
menjadi nama kebanggaan Mahasiswa Baru UNY 2018 yang memiliki makna 
sebagai mahasiswa yang membela kebenaran dalam hal apapun, merdeka 
dalam berpikir dan selalu berbahagia agar mampu mewujudkan kehidupan 
yang maju, tentram, dan makmur. Selain itu Satyakarta juga sebagai identitas 
istimewa mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta yang terletak di Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta.

Satyakarta 54 ini diharapkan mampu mewujudkan generasi 
berkarakter profetik yang memiliki nilai religius, integritas, jujur, cendekia, 
mandiri, toleransi, kritis, kreatif & inovatif, nasionalisme dan demokratis 
dalam usaha mewujudkan Indonesia yang Madani. Mahasiswa yang 
membela kebenaran tentu memiliki sifat atau sikap yang jujur, kritis, dan 
berintegritas. Mahasiswa yang merdeka dalam berpikir pasti memiliki 
kecendekiaan, kemandirian, kreatif, inovatif, dan demokratis. Untuk 
mewujudkan mahasiswa yang selalu bahagia religiusitas, toleransi, dan 
nasionalisme adalah solusinya. Seluruh nilai-nilai yang ditanamkan kepada 
Satyakarta 54 ini harapannya menjadi bekal dalam mengarungi kehidupan 
perkuliahan untuk kelak menjadi landasan kehidupan dalam mewujudkan 
Indonesia Madani.



Nilai-nilai pkkmb uny 2018

5

1 Sebagai perwujudan sila pertama Pancasila dan pasal 29 UUD 1945, bahwa 
setiap penduduk Indonesia memiliki hak untuk memeluk agama dan 
beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Tujuan materi 
in i  adalah agar mahasiswa UNY senantiasa memahami serta 
mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran agama yang dipeluk dan diyakininya 
dalam konteks kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, 
masyarakat, maupun bangsa dan negara.

 Religius

2
Semakin banyak tipe manusia dengan integritas yang tinggi akan 
menentukan maju mundurnya suatu lembaga dan lebih luas lagi akan 
menentukan masa depan suatu negara. Tujuannya yaitu menumbukan 
kesadaran dan pemahaman mahasiswa baru akan nilai integritas, moral dan 
etika dan aturan-aturan yang berlaku di UNY yang berkaitan dengan hak dan 
kewajiban mahasiswa. Selain itu, tujuan dari PKKMB adalah untuk 
memperkenalkan, mempersiapkan dan mengakselerasi mahasiswa baru 
dalam proses transisi menjadi mahasiswa yang sadar akan hak dan 
kewajibannya.

Integritas

3
Jujur adalah sikap berterus terang tanpa melebih-lebihkan maupun 
mengurang-ngurangi. Mahasiswa juga bertindak sebagai penggerak yang 
mengajak seluruh masyarakat untuk dapat bergerak dalam melakukan 
perubahan ke arah yang lebih baik lagi, dengan pertimbangan berbagai ilmu, 
gagasan, serta pengetahuan yang mereka miliki. Mahasiswa memiliki tingkat 
pendidikan yang paling tinggi, sehingga diwajibkan untuk memiliki moral yang 
baik pula. Oleh karena itu, mahasiswa akan menjadi orang kepercayaan 
masyarakat, maka ia harus memiliki karakter jujur ini. 

Jujur 

4
Cendekia merupakan salah satu karater manusia yang hakikatnya 
memberikan sebuah nilai yang baik terhadap individu tersebut. Cendekia 
berarti cerdas, dan kecerdasan bukan hanya membahas mengenai 
kecerdasan akademik saja. Cendekia disini terbagi dalam tiga komponen, 
yaitu : 1. Cendekia spiritual, 2. Cendekia kepribadian, 3. Cendekia spiritual Tiga 

CENDEKIA
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komponen kecendekiaan tersebut melekat dalam diri setiap manusia dan 
mampu untuk dibentuk, dilatih, serta dikembangkan hingga membentuk 
individu yang bermanfaat bagi masyarakat. Sesuai dalam visi UNY yaitu : 
“Menjadi universitas kependidikan unggul, kreatif, dan inovatif berlandaskan 
ketaqwaan, kemandirian dan kecendekiaan pada tahun 2025.”

5
Tujuan pendidikan pada  Undang-Undang Bab II Pasal 3 No. 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional salah satu muatannya ialah 
Kemandirian. Mahasiswa adalah sosok yang dianggap sudah dewasa dan 
memiliki sifat mandiri. Mandiri secara pribadi akan tampak dengan adanya 
kesadaran dari dalam diri mahasiswa untuk belajar hal- hal baru, 
berpendapat, berkarya, menentukan sikap, bertanggungjawab, serta 
berusaha bermanfaat bagi orang lain.

Mandiri 

6
Di dalam nilai toleransi terdapat sisi humanis yang saat ini dibutuhkan setiap 
insan untuk berkehidupan secara sosial masyarakat. Mahasiswa sebagai 
generasi muda Indonesia harus memiliki sikap humanis, yaitu sikap 
memanusiakan manusia dan memperjuangkan terwujudnya hidup yang lebih 
baik sekaligus mampu hidup bertoleransi sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 
dan UU Nomor 40 Tahun 2008. Tujuan materi ini adalah mahasiswa UNY 
mampu bersikap humanis sekaligus mampu menerapkan sikap bertoleransi 
sehingga dapat menjadi seorang humanis yang bertoleransi dalam 
kehidupan masyarakat plural Indonesia. 

Toleransi

7
Kritis adalah kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional, yang meliputi 
kemampuan untuk berpikir reflektif dan independen. Sebagai seorang 
mahasiswa, sikap ini sangat sangat diperlukan. Hal ini berkaitan dengan 
peran peran mahasiswa sebagai agent of change, social control dan iron 
stock yang diharapkan selalu dapat berpikir kritis akan hal-hal yang terjadi di 
negeri ini untuk terwujudnya negara yang ideal yakni Indonesia Madani.

Kritis 

8
Sebagai seorang mahasiswa baru dituntut kreatif dan inovatif dalam 
berkarya. Menurut KBBI, kreatif adalah kemampuan untuk menciptakan. 
Sumber lain menyebutkan “kreatif adalah kemampuan untuk menentukan 

Kreatif & Inovatif
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dua atau lebih konsep yang telah tercetak dalam pikiran” (James R. Evans, 
1994). Inovatif dapat diartikan sebagai suatu sifat individu dalam 
mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada disekelilingnya untuk 
menemukan suatu hal yang baru. Mahasiswa sejatinya harus memiliki sifat 
kreatif dan inovatif agar bisa membangun bangsa Indonesia melalui karya 
yang dihasilkan. Tujuan dari materi ini adalah agar mahasiswa UNY memiliki 
dorongan atau motivasi untuk menghasilkan suatu karya baru yang menarik 
dan bermanfaat. 

9
Mahasiswa sebagai generasi muda bangsa Indonesia diharapkan dapat 
terus membangun bangsa dengan menumbuhkan kesadaran nasionalisme 
pada masing-masing pribadi bangsa ini. Nasionalisme harus dimiliki oleh 
setiap warga negara, sebab dengan adanya sikap cinta tanah air, mereka 
dapat menjaga dan melindungi negara kita dari ancaman dalam bentuk 
apapun. Tujuan dari materi ini adalah agar mahasiswa UNY mempunyai sikap 
bela Negara serta mencintai tanah air Indonesia dan almamaternya. 

Nasionalisme

10
Nilai demokratis disini diartikan lebih mengerucut kepada sudut pandang 
mahasiswa yaitu mengatur kehidupan kampus dan juga kehidupan sekitar 
bahkan negara dengan cara berdaulat. Sikap ini tentunya sangat perlu 
dimiliki setiap lapisan masyarakat, terutama mahasiswa sebagai salah satu 
pilar penting negara Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan 
negara Demokrasi, maka untuk mewujudkannya diperlukan sikap demokratis.

Demokratis
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Simbol intelektual yang tinggi, 
serta menjunjung nilai keadilan

burung ibis

Metafora simbol dari sifat manusia,
sayapnya adalah tanggung jawab,
badannya adalah sifat terpercaya.

sayap dan tubuh phoenix

Perlambangan 3 nilai UNY :
Taqwa, Mandiri, dan Cendekia

ekor phoenix

Simbol kebangkitan yang merepresentasikan bahwa
mahasiswa UNY dapat menghadapi keterpurukan

dan bersegera bangkit.

phoenix
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Ciptaan : Heni Kusumawati
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1
(Siapa kita?)
SATYAKARTA U.N.Y 
(Satyakarta !!)
*Jiwa ragaku (prokk) Satu sinergi (prokk)
Untuk kampusku (prokk) untuk negeri ini (prokk)
UNY ku (prokk) kebanggaanku (prokk) tumpah kringatku (prook) *O..Ooooo… 
oo (bait 1)
(UNY….)
Jayaa..Jayaa..Jaya..prok prok
Jaya..Jayaa..Jaya..prok prok
Jayaaa

(bagian * diulang 2x dengan nada lebih cepat)

JAYA UNY (H1)

2
Kamii…maba – maba UNY
Maba – maba UNY yang paling kece
La le le luk sila sol
Mi fa mi fa sol 
Kami paling jempol…jempol
Tengterengtent teng…
Lihat ke kiri eeMaba	kece	lihatlah	ke	kiri	(4x)	dan	ke	kiri	(4x)	maniseeSekarang	kanan	eeMaba	kece	lihatlah	ke	kanan	(4x)	dan	ke	kanan	(4x)	manisee(MABA	KECE)U..enn…yeeeee…..

FA MI RE UNY (H2)
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3
Pagii..Pagii..Pagii
Pagi ini luar  biasa
Yyiiihaaaa……Yiihaa

semangat pagi

4
SATYAKARTA Fokus ! Fokus ! Fokus !
Diam..Diam..Diamm..
Sttttt……

SATYAKARTA FOKUS

PKKMB UNY
Semua video yel-yel dan jargon bisa kamu lihat di sini yaaa!



Risalah mahasiswa
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Kepada para mahasiswa
Yang merindukan kejayaan
Kepada rakyat yang kebingungan
Di persimpangan jalan

Kepada pewaris peradaban
Yang telah menggoreskan
Sebuah catatan kebanggaan
Di lembar sejarah manusia

Re�:
Wahai kalian yang rindu kemenangan
Wahai kalian yang turun ke jalan
Demi mempersembahkan jiwa dan raga
Untuk negeri tercinta

Wahai kalian yang rindu kemenangan
Wahai kalian yang turun ke jalan
Demi mempersembahkan jiwa dan raga
Untuk negeri tercinta

Scan QR Code di samping untuk melihat video
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@pkkmbuny.official

@rzb1528r

@pkkmbuny

PKKMB UNY

@pkkmbuny.official

pkkmb.student.uny.ac.id

0858 4367 8808

0896 9646 0113
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