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PROGRAM BRIDGING SOFT-SKILL (KREATIVITAS) 
Untuk angkatan 2019 

Pendidikan Bahasa Inggris 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

 
Tanggal Pelaksanaan: Kamis, 6 Februari 2020 
Waktu: 13:00 – 23:00 
Venue: Area Candi Prambanan dan Gedung Tri Mukti 
Tagline: Creativity knows no boundary. 
 
RUNDOWN ACARA: 
Waktu Kegiatan Catatan  
13:00 – 13:30  Checking terakhir di bus 

 
Mahasiswa wajib sudah berada di depan 
Sportorium untuk presensi  bersama para 
pendamping (masing-masing satu dosen, 
staf, dan alumnus) 

13:30 – 14: 30 Perjalanan ke Prambanan  
14:30 – 15: 00 Sampai Candi Prambanan  

 
- Persiapan shalat (wudlu) 
- pembagian tiket masing-masing kelas 
- pembagian tour guide 

15:00 – 15:30 Shalat Ashar Tempat shalat terbatas 
Mohon mempertimbangkan antrian 

15:30 – 16:30  Kunjungan candi bersama 
tour guide masing-masing 
kelas 

Semua mahasiswa wajib ikut berkeliling 
didampingi pendamping  

16:30 – 17:00  Perjalanan ke Gedung Tri 
Murti untuk Pagelaran 
Sendratari Ramayana  

Semua mahasiswa wajib berjalan 
bersama, dan tidak diperkenankan 
memisahkan diri dari rombongn. 
Perjalanan akan dilakukan dengan jalan 
kaki.  

17: 00 – 19:00 Makan malam dan shalat 
maghrib  

Kegiatan ini harus dilakukan tepat waktu 
karena penonton WAJIB masuk gedung 
tepat waktu, yaitu pukul 19:15.  

19: 00 – 19:15 Bersiap-siap di depan 
Gedung Tri Murti 

Semua mahasiswa dan panitian harus 
sudah berada di depan pintu masuk 
untuk mendapat tiket pertunjukan. 

19:15 – 19:30 Masuk Gedung Tri Murti 
dan menempatkan diri 

Semua peserta diharap secara teratur 
dan tenang menepatkan diri dan mulai 
mematikan alat komunikasi. 

19:30 – 21:30  Menonton Sendratari 
Ramayana/ Ramayana 
Ballet 

Penonton wajib tenang. 

21:30 – 22:00 Persiapan pulang Semua mahasiswa berkumpul dan masuk 
bus kelompok kelas masing-masing. 
Pendamping memastikan tidak ada 
mahasiswa yang tertinggal. 
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22:00 – 23:00  Perjalanan ke UMY Pulang ke rumah/kost masing-masing. 
HAL PENTING YANG HARUS DISIAPKAN: 

1. Program ini berlangsung sampai larut malam (sekitar pukul 11 malam sampai 
UMY). Jadi, mahasiswa yang rumah atau kostnya cukup jauh, sangat dihimbau 
menginap di rumah/kost mahasiswa lain yang berjarak dekat dengan kampus 
UMY.  

2. Mahasiswa wajib datang tepat waktu di setiap aktifitas karena jadwal cukup 
padat dan harus mengikuti jadwal pihak Prambanan. 

3. HP wajib aktif dan online selama pelaksanaan untuk menjaga koordinasi kecuali 
saat menonton Pagelaran Sendratari Ramayana. 

4. Mahasiswa wajib membawa kebutuhan pribadi masing-masing, seperti: 
a. Yang sudah dipakai dari awal keberangkatan: 

Pakaian yang sopan dan menutup aurot (mahasiswa putra harus bercelana 
panjang) 
Seragam (kaos) sudah dipakai ketika sampai UMY 
Sepatu yang nyaman (akan banyak aktivitas berjalan) 

b. Air minum dalam tumbler pribadi. Setiap mahasiswa akan mendapat satu box 
snack dan satu botol air mineral ukuran 600ml dan makan malam. Silahkan 
menyiapkan bekal lain atau uang saku secukupnya jika membutuhkan. 

c. Obat pribadi yang dibutuhkan 
d. Payung/ jas hujan 
e. Perlengkapan shalat (terutama untuk mahasiswi, dikarenakan perlengkapan 

shalat dan waktu yang terbatas) 
f. Tas plastik (untuk yang potensi mabuk kendaraan atau jika hujan dan perlu 

menyimpan baju basah). 
g. Pakaian ganti (opsional) 
h. Jaket (karena acara akan sampai malam) 
i. Uang kecil untuk keperluan ke kamar mandi. 
j. Hal lain yang sekiranya dibutuhkan 

5. Selama tour, mahasiswa diwajibkan selalu bersama kelompok kelasnya. Jika 
hendak keluar dari rombongan untuk kebutuhan mendesak wajib memberitahu 
grup WA kelas.  

6. Semua pihak WAJIB mengikuti semua peraturan yang berlaku di Prambanan 
dan Penyelenggara Sendratari Ramayana (tidak mengambil gambar saat 
pertunjukan, tidak merusak relief candi, tidak membuang sampah sembarangan, 
men-silent alat komunikasi ketika pertunjukan, dll.). 

TUGAS MAHASISWA: 

Tema Bridging Soft-skill course kali ini adalah KREATIVITAS 

Selama pelaksanaan program, tema inilah yang akan dikembangkan. Bukti 
pengembangan kreativitas akan berbentuk vlog dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Mahasiswa membuat kelompok sebanyak 4-5 orang beranggotakan mahasiswa 
dengan kelas yang yang sama. 

2. Buat satu vlog dengan ketentuan sebagai berikut: 
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a. Temukan kreatifitas apa yang kalian lihat selama berada di Prambanan dan 
menonton Sendratari Ramayana. Kalian bebas memaknai arti kretaivitas. 
Bisa mencari informasi dahulu secara mandiri tentang cakupan kata 
“kreativitas”. 

b. Ceritakan hal-hal kreatif itu dalam sebuah vlog berdurasi 4-5 menit yang 
dapat membuat orang yang melihat vlog kalian tertarik untuk datang dan 
menonton Ramayana Ballet serta mengunjungi Candi Prambanan. 

c. Waktu merekam atau memfoto materi untuk vlog adalah dari mulai 
keberangkatan dari UMY sampai pulang, kecuali pada saat pertunjukan 
karena merekam pertunjukan atau mengambil gambar dilarang. Manfaatkan 
waktu sebaik mungkin untuk menyiapkan materi. Planning pembuatan vlog 
bisa dilakukan sebelum hari Kamis agar lebih lancar dan terencana.  

d. Menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dan harus menulis 
deskripsi video YouTube yang berisi nama kelompok, dan ringkasan video, 
serta ditambah tagline: Creativity knows no boundary.  

e. Vlog yang dibuat harus menampilkan logo UMY dan link ke website 
pbi.umy.ac.id dalam deskripsi video. 

f. Upload vlog kalian di YouTube dengan akun salah satu anggota dan anggota 
lain paling lambat Minggu, 9 Februari, 2020 pukul 23:30. Jangan lupa 
meminta teman, sanak saudara handai taulan untuk memberi “like”. 😊  

g. Share link ke video itu di link berikut: http://bit.ly/BridgingBatch2019 
 

DAFTAR PENDAMPING MASING-MASING KELAS  
 
Kelas Pendamping Warna 

kaos 
Ruang untuk 
hari Rabu Dosen Alumnus Staf 

A Ms. Arifah 
082313112743 

Kak. Vernanda  
081365008794 

Pak. Sunardi 
085292775630 

Hijau E6. 403 

B Ms. Maryam 
081328444340 

Kak. Atta  
082242873990 

Pak. Wiji 
081259513391 

Kuning E6. 404 

C Ms. Jackie 
08121574560 

Kak. Didit 
08990178707  

Pak. Wahono 
085799908166 

Merah E6. 405 

D Ms. Mariska 
081392945758 

Kak. Oji 
089622177942 

Kak. Fera 
082242320342 

Biru E6. 406 

E Ms. Puput 
085799897426 

Kak. Awa 
082226812223 

Kak. Titin 
085643173169 

Dahlia E7. 401 

 
CATATAN: 

- Pendamping untuk sementara akan dimasukkan ke dalam WA grup masing-
masing kelas sampai acara selesai untuk memudahkan koordinasi 

- Selama pelaksanaan program, jika ada sesuatu yang perlu ditanyakan atau 
dikonsultasikan, mahasiswa dapat menghubungi pendamping masing-masing 
atau siapapun petugas/pendamping yang terdekat. 

- Meskipun ada pendamping, mahasiswa wajib menjaga dan bertanggungjawab 
pada diri sendiri. 

http://bit.ly/BridgingBatch2019
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- Keberangkatan dan kepulangan akan menggunakan transportasi bus yang 
sudah disediakan. Tidak semua mahasiswa akan dapat berada dalam satu bus 
bersama anggota kelasnya karena kapasitas bus. Ada beberapa mahasiswa 
yang harus bergabung dalam bus kelas lain. Meskipun tidak satu bus, selama 
kegiatan, mahasiswa tetap bergabung dengan kelas masing-masing.  

- Jika mahasiswa hendak berangkat sendiri ke lokasi bridging karena satu dan lain 
hal, maka mahasiswa diwajibkan mengisi form pernyataan (dapat diunduh di 
laman website pbi:  http://pbi.umy.ac.id/forms/), lalu menyerahkan form tersebut 
kepada Ms. Arifah Mardiningrum (maksimal hari Rabu, 5 Februari 2020, pukul 
15:00.  

- PBI menyediakan surat ijin pulang malam untuk diserahkan pada orang tua/wali 
atau Bapak/Ibu kost. Mahasiswa yang membutuhkan, silahkan mendownload di 
http://pbi.umy.ac.id/forms/  
 
 

 

Semoga program bridging soft-skill kali ini berjalan 
lancar dan mendapat hasil yang diharapkan. Aamiin.  

Semangat, everyone!! 
 

http://pbi.umy.ac.id/forms/
http://pbi.umy.ac.id/forms/

