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1. Nama Kegiatan 

Nama kegiatan ini adalah Penerimaan Anggota Baru (PAB) ke-19 UKM 

Penelitian UNY. 

 

2. Tempat Kegiatan 

Kegiatan penerimaan anggota baru ke-19 UKM penelitian UNY dilaksanakan 

di Gedung Student Center (SC) UNY. Dalam hal ini, pembinaan dilaksanakan 

di salah satu ruang pertemuan. 

 

3. Waktu Kegiatan 

Waktu kegiatan penerimaan anggota baru ke-19 UKM penelitian UNY 

dilaksanakan pada tanggal 17 September 2011. 

 

4. Narasumber 

Narasumber dalam kegiatan penerimaan anggota baru ke-19 UKM penelitian 

UNY adalah Wipsar Sunu Brams Dwandaru, M.Sc, Ph.D dengan judul 

presentasi “Stadium General UKM Penelitian UNY: Penerimaan Anggota 

Baru (PAB) ke-19”. 

 

5. Peserta Kegiatan 

Peserta kegiatan penerimaan anggota baru ke-19 UKM penelitian UNY adalah 

mahasiswa tingkat I dari berbagai Fakultas di UNY yang memiliki keinginan 

dan bersamangat untuk mengikuti kegiatan UKM Penelitian di UNY. Oleh 

karena itu, mahasiswa-mahasiswa yang mengikuti pembinaan ini mestinya 

mampu untuk meneliti atau mengembangkan hal-hal yang baru.   

 

6. Bentuk Kegiatan 

Bentuk kegiatan penerimaan anggota baru ke-19 UKM Penelitian UNY adalah 

sebuah pertemuan pada tanggal yang telah ditentukan di atas. Pertemuan ini 

berlangsung selama 120 menit (2 jam). Pada tahap pertama, narasumber 

memberikan presentasi (seminar) dengan judul seperti disebut di atas (lihat 

Lampiran 1 untuk Power Point slides). Selanjutnya, mahasiswa-mahasiswa 
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yang mengikuti pembinaan diperbolehkan untuk bertanya. Narasumber akan 

menjawab setiap pertanyaan hingga mahasiswa mengerti. 

 

7. Pelaksanaan Kegiatan 

Secara umum, kegiatan penerimaan anggota baru ke-19 UKM penelitian UNY 

ini berjalan dengan baik. Pada tahap pertama, mahasiswa-mahasiswa yang 

hadir dalam pertemuan ini, mendengarkan pembekalan presentasi (kuliah 

umum) oleh narasumber tentang apa itu penelitian dan UKM. Tahap pertama 

ini berjalan dengan baik. Semua mahasiswa mendengarkan narasumber 

dengan baik. Tidak ada tanda-tanda mengantuk atau bosan yang terlihat dari 

para peserta. Hanya saja, ketika pembekalan telah selesai dan dilanjutkan sesi 

tanya-jawab, perlu menunggu beberapa saat agar ada peserta yang berani 

bertanya. Selanjutnya, sesi tanya jawab lebih lancar dan berjalan dengan 

cukup baik. 

 

8. Hambatan dalam Kegiatan 

Secara umum tidak terjadi hambatan yang berarti dalam keseluruhan kegiatan 

ini.  

 

9. Kesimpulan 

Secara umum, penerimaan anggota baru ke-19 UKM penelitian UNY, telah 

mencapai tujuan utamanya.  

   

10. Keberlanjutan (Follow Up) 

Dengan hasil kegiatan penerimaan anggota baru ke-19 UKM penelitian UNY 

yang baik ini, maka perlu dilanjutkan di masa yang akan datang. 

 

11. Penutup 

Demikianlah laporan ini disusun. Semoga laporan ini dapat dimanfaatkan 

sebaik-baiknya untuk menyusun kegiatan penerimaan anggota baru UKM 

penelitian UNY  mendatang yang lebih baik. Saya mengucapkan terima kasih 

kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan ini. Semoga 

jerih payah yang telah dilakukan oleh semua pihak dapat memberi manfaat 
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dalam peningkatan kualitas penelitian mahasiswa-mahasiswa khususnya di 

UNY  dan umumnya di Indonesia. Amiin.  



 5 

Lampiran I: Power Point Slides untuk penerimaan anggota baru ke-19 UKM 

penelitian UNY.  

 

 


