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S a m b u t M aba, BEM KM UM Y
H a d irka n K o re o g ra fi
YOGYAKARTA- Setiap Ba
dan EksekutifMahasiswa (BEM)
memiliki cara yang berbeda-be
da dalam menyambut kedata
ngan adik-adik mahasiswa baru
mereka. Tak terkecuali dengan
BEM Keluarga Mahasiswa (KM)
Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta (UMY).
Dalam rangka menyambut ke
datangan 4.600 mahasiswa baru
UMY, BEM KM UMY mengha
dirkan koreografi dari lambang
sembilan fakultas yang ada di
UMY. Sebanyak 3.500 mahasis
wa baru UMY ikut serta dalam
pembuatan koreografi tersebut
yang dilakukan pada Ahad (4/9)
pagi di Lapangan Sepak Bola
UMY. Selainmembentuklambang
dari sembilan fakultas, mereka
juga membentuk formasi bintang
dan formasi bentuk tulisan UMY.

Sebanyak 2.500 orang memben
tuk formasi, sementara L000 lain
nya membentuk bingkai
Wakil Presiden BEM UMY,
Sutan Kumala Pontas Nasution,
menyatakan Koreo ini merupa
kan inisiasi dari BEM UMY dan
dirancang sebagai penyambutan
Mahasiswa Baru UMY tahun
ajaran 2016/2017. “Koreo ini
merupakan salah satu program
kerja kami yaitu melakukan pe
nyambutan kepada mahasiswa
baru UMY. Dalam penyambutan
tafyun ini kami harap mahasiswa
baru terkesan, oleh karena itu
kami membuat koreo yang meli
batkan mereka," katanya dalam
siaran pers yang diterima Republika, Ahad.
Menurut Sutan, koreografi ini
tidak lepas dari kerjasama BEM
UMY dan Biro Humas dan Pro

tokoler (BHP) UMY sebagai tim
dokumentasi. Selain itu, Panitia
dari sembilan Fakultasjuga men
dukung acara ini “Kami mengu
capkan terima kasih kepada selu
ruh elemenyangterlibat Mahasiswa baru, seluruh panitia, temanteman fakultas, tim kesehatan dan
tim dokumentasi yang bertugas.
bentuk dukungan untuk menyuk
seskan acara ini," kata Pontas.
Rencananya kegiatan koreo
ini akan ditampilkan pada saat
Masa Ta’aruf (Mataf) UMY2016.
"Rencananya dokumentasi kegi
atan ini akan kami tampilkan di
Mataf UMY. Hal ini sebagai ben
tuk kenang-kenangan mahasis
wa baru sehingga memberikan
kesan saat tabun pertama dia
masuk kuliah," ujarnya.
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