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OSPEK 5 Kali 

Sebelum gue kuliah di jurusan kedokteran 

seperti sekarang ini, dulu gue adalah seorang 

petualang ulung (nomaden), hidup gue selalu 

dipenuhi dengan berpindah-pindah kampus (total 5 

kampus). Gue berpindah-pindah kampus itu karena 

gue merupakan orang yang terlalu easy-going, jika 

biasanya orang bilang ”hey bro, ke mall yuk!” 

dijawab, ”ayuk” atau ”yo bro, ke pantai yuk!” 

dijawab, ”ok!” maka normally orang yang jawab itu 

disebut orang yang easy-going. Nah, kurang-lebih 

gue ini seperti itu cuman bedanya gue diajakinnya 

bukan ke mall atau ke pantai, tapi untuk kuliah di 

kampus-kampus tertentu dan seperti yang sudah bisa 

ditebak gue selalu jawab ”ayuk!” nah makanya gue 

bisa sampe lima kali pindah-pindah kampus hufff.. 

sampe di kamar gw ada 5 almamater dan 5 kartu 

mahasiswa dengan kampus yg berbeda hahahahaha. 

Di sini gue mau cerita-cerita sedikit tentang 

pengalaman gue waktu ospek dari kampus 1 ke 
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kampus yang berikutnya mulai dari yang seru, lucu, 

sedih sampai jengkelin semua lengkap ada disini, 

secara gue ospek udah lima kali jadi pengalaman gue 

juga udah banyak..   buat kawan-kawan yang belom 

tau itu ospek dan yang udah pernah ngerasain ospek 

itu sendiri gue mau berbagi pengalaman neh sobat.. 

a) Kampus I 

Tempat perkuliahan gue yang pertama kali 

adalah disalah satu universitas ternama di depok, 

merupakan kampus paling besar dan kebanggaan 

bangsa indonesia..(ya tahulah!), gue ngambil jurusan 

sastra belanda, kenapa gue milih sastra belanda? Gue 

sendiri juga gak tahu kenapa..hehe..Ada beberapa 

alasan sih.. yang pertama gue memilih jurusan ini 

karena gue pikir..gimana sih rasanya masuk kuliah di 

kampus paling terkenal di Indonesia melalui program 

yang dulu namanya SPMB..lagipula kan yang masuk 

jurusan ini kan sedikit makanya gue ambil jurusan ini 

karena gue pikir kuota(batas maksimal) buat 

mahasiswa baru di sini sedikit karena jarang ada yang 



 

6 

minat makanya peluang gue masuk jadi besar deh, 

Yang kedua, ini kampus cuma buat batu loncatan gue 

aja buat masuk jurusan laen karena neh kampus 

terkenal susah banget buat masuknya, yang ke tiga.. 

yaa karena  gue ini merupakan orang yang paling 

tidak pernah bisa rukun dengan hitung-hitungan. Gue 

selalu saja terlibat dalam masalah dengan angka, 

hubungan gue dengan logaritma tidak pernah baik 

seperti seorang anak dengan ibu tirinya, yang ke 

empat..  gue pikir ini jurusan yang bisa buat gue 

keluar negeri dengan cuma-cuma karena impian gue 

tuh bisa keliling dunia,  karena ongkosnya mahal 

siapa tahu gue bisa pergi dengan cuma-cuma kan 

lumayan.  

Awal masuk kampus ini biasanya semua 

universitas baik negeri maupun swasta pasti 

melakukan ospek buat mendidik calon mahasiswa 

agar mandiri dan cinta pada kampusnya yang lebih 

penting lagi agar mereka tahu masuk kampus itu gak 

semudah yang mereka bayangin, penuh perjuangan, 



 

   7 

jadi mereka gak akan sia-siakan kuliahnya buat 

sesuatu yang gak berguna, karena mereka udah 

ngerasain yang namanya ”perpeloncoan” kalo mereka 

sia-siain kuliahnya berarti mereka tanggung sendiri 

akibatnya kayak gue heheheh.. 

 Gue bangga bisa masuk sini dengan cara 

murni lho..melalui ikut tes seleksi ujian masuk 

universitas negri ..Tapi gue sempet stress banget 

karena ospeknya bisa di bilang agak kejam, soalnya 

gue di suruh masuk dari kampung ke kampung di 

daerah bogor jawa barat dengan menggunakan 

busana minim alias kayak tarzan hahahahaha... gini 

neh cerita jelasnya..  

Hari pertama kita rame-rame berangkat dari kampus 

bareng-bareng dengan menggunakan sebuah truk 

tentara yang udah di sediain di kampus menuju 

daerah bogor setelah sampai lalu ada upacara gitu 

deh buat pembukaan. Ospek kita emang gak di suruh 

menggunakan atribut-atribut yang aneh-aneh kayak 

kampus lain cuma mereka suruh kita bawa name tag 


