I VISI J
Menjadi perguruan tinggi unggul dan menjadi rujukan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Q00000000000000003430000000000000000R
I MISI J
1.

Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas tinggi untuk mengembangkan
potensi dan kepribadian mahasiswa yang unggul secara nasional dan regional.

2.

Menyelenggarakan penelitian untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, dan mendapatkan pengakuan nasional dan internasional.

3.

Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai pengamalan dan pembudayaan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.
4.

Menyelenggarakan tata pamong yang tangguh, akuntabel, dan transparan dan memperkuat
kemitraan dalam rangka meningkatkan kualitas berkelanjutan.

Q00000000000000003430000000000000000R
I TUJUAN J
1.

Menghasilkan lulusan yang cerdas, religius, berakhlak mulia, mandiri, dan mampu berkembang
secara profesional.
2.

3.

Menghasilkan karya ilmiah dan karya kreatif yang unggul dan menjadi rujukan dalam ilmu
kependidikan,ilmu pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, dan/atau olahraga.

Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu kependidikan, ilmu
pengetahuan, teknologi, ilmu sosial budaya, seni, dan/atau olahraga untuk mewujudkan masyarakat
yang mandiri, produktif, dan sejahtera.

4.

Menghasilkan kinerja institusi yang efektif dan efisien untuk menjamin pertumbuhan kualitas
pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang berkelanjutan.

Q00000000000000003430000000000000000R
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oleh Apif Miptahul Hajji
Sebuah misi besar telah ditetapkan. Sebuah kerja besar tengah
dijalankan. Melalui funding booster dari the Islamic Development Bank (IDB), mulai tahun 2016 Direktorat Jenderal
Sumber Daya Iptek Dikti, Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti) telah mengukuhkan
dan menyerahkan amanat kepada Universitas Negeri Malang
(UM) untuk menjadi Pusat Unggulan Iptek bidang Inovasi
Belajar (Learning Innovation).
Kerja besar yang akan dilaksanakan hingga akhir 2019 tersebut tidak lepas dari segenap potensi yang dimiliki UM; sumber daya manusia yang dimiliki, citra UM sebagai lembaga
pendidik tenaga kependidikan, reputasi dan prestasi yang
telah diraih, serta besarnya kepercayaan masyarakat yang
telah diberikan. Amanat besar tersebut tentu saja memberikan
sejumlah pekerjaan rumah yang juga besar. Berbagai penguatan harus segera dilakukan; penguatan kapasitas riset, terutama bidang kependidikan, penguatan infrastruktur, baik untuk
pelaksanaan pembelajaran, maupun penelitian dan aktivitas
pendukungnya, serta penguatan kualitas dan kualifikasi sumber daya manusianya. Kerja besar tersebut terbungkus dalam
sebuah projek bernama 4-in-1 IDB Project for Development
of Four Universities as Center of Excellence for National
Competitiveness.
Dalam kerangka projek tersebut, UM memiliki dua jenis program; Hard Programs dan Soft Programs. Hard Programs
akan meliputi pembangunan dua gedung kuliah bersama (integrated learning tower buildings) sembilan lantai berikut
perabotnya, pengadaan alat laboratorium pada 14 jenis laboratorium riset dan pembelajaran, serta pembelian buku dan
jurnal ilmiah. Soft Programs akan meliputi pengembangan
kurikulum berbasis life-based learning, pengembangan staf
dan tendik, baik untuk degree dan non degree, pemberian
hibah penelitian dan pengembangan penelitian kolaboratif
untuk menuju penguatan konsorsium penelitian bidang inovasi belajar. Sederet program yang akan dilaksanakan tahun
2016 hingga 2019 tersebut hanya dapat dilaksanakan dengan
kerja keras. Melalui koordinasi yang baik, strategi yang tepat,
serta passion yang tinggi, terwujudnya UM sebagai Center of
Excellence in Learning Innovation adalah sebuah keniscayaan.

“Kawah Candrodimuko” Menuju Pusat Unggulan
Iptek Bidang Inovasi Pembelajaran

Melihat dari latar belakang UM yang mendedikasikan
diri sebagai pusat unggulan, hal ini tidak terlepas dari
peran UM yang sudah mengabdi selama sekitar 62
tahun dalam mendidik insan cendekia di Indonesia. Universitas Negeri Malang telah memenuhi
syarat yang kuat sebagai pelaku pendidik yang
nantinya dapat menjadi rujukan disektor pendidikan.

Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M.Pd
Rektor UM

Menjadi pusat unggulan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di bidang
inovasi pembelajaran merupakan predikat yang bakal disandang Universitas Negeri Malang (UM). Hal ini juga
merupakan kebijakan Kementerian
Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi
(Kemenristek Dikti).
“UM sebagai Pusat Inovasi pembelajaran terplatform
dalam kesatuan program yang diselenggarakan lewat Islamic Development Bank (IDB) Project. Hal ini
silmutan dengan penyediaan sarana prasarana seperti; gedung, laboratorium, dan sebagainya. Selain
itu juga ada kaitannya dengan Soft Program seperti
dalam hal pengembangan kompetensi sumberdaya
manusia (SDM) dengan pelaksanaan studi lanjut para
dosen dan pelatihan untuk tendik”, jelas Rektor UM,
Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M.Pd, saat ditemui reporter
Majalah Swara Pendidikan UM.

“Alhamdulillah pada akhir Juli 2016 yang lalu, Universitas Negeri Malang mendapatkan penghargaan
sebagai PTN BLU terbaik di tingkat Nasional. Apa
yang kami peroleh dari Menteri Riset Teknologi dan
Pendidikan Tinggi ini, bukanlah diperoleh dengan
serta merta. Tetapi ini merupakan proses panjang,
kerja keras dari seluruh sivitas akademika Universitas
Negeri Malang”, tutur Pria asal Jombang Jawa Timur
ini.
Penghargaan yang cukup prestisius tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Riset, Teknologi, dan
Pendidikan Tinggi kepada Rektor Universitas Negeri
Malang. Apabila ditelusur lebih lanjut, penghargaan
tersebut sebenarnya menyangkut prestasi-prestasi di
bidang akademik, prestasi di bidang kemahasiswaan
dan prestasi-prestasi dalam bidang managemen.
Beberapa torehan prestasi UM diantaranya; publikasi
ilmiah mahasiswa, publikasi dosen, hak paten, dan
HaKI. Selain itu, Musabaqah Tilawatil Qur’an Mahasiswa Regional (MTQM-R) 2016 yang dilaksanakan di
Universitas Trunojoyo Madura (UTM) beberapa waktu
yang lalu, UM dinobatkan sebagai juara umum. Hal
tersebut akan memacu semangat para kafilah UM
yang akan melakoni kejuaraan Musabaqah Tilawatil
Qur’an Mahasiswa Nasional (MTQM-N) 2017 mendatang di UM.
Disamping itu, ditetapkannya UM sebagai pusat inovasi belajar juga merujuk pada kiprah para pendidik

laporan utama

Wawancara Rektor UM
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Di bidang penelitian, Universitas Negeri Malang (UM)
sudah memiliki tiga belas pusat penelitian pendidikan, enam pusat ada di Lembaga Penelitian dan pengabdian Masyarakat (LP2M), dan tujuh pusat lainnya
berada di Lembaga Pengembangan Pendidikan dan
Pembelajaran (LP3). Seluruh pusat ini difungsikan
untuk bisa terus menggali, dan melahirkan inovasiinovasi belajar.
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Piagam Penghargaan UM sebagai PT BLU terbaik

Langkah-langkah memenuhi target sebagai
Pusat Unggulan dalam bidang Inovasi Pembelajaran

yang telah mampu memberikan warna dalam pola
pendidikan dan pembelajaran di Indonesia. UM pernah mengembangkan Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP), yang pernah dinahkodai oleh Prof.
Dr. Supartinah Pakasi. Dengan berbagai projeknya
yang telah sukses ini sebenarnya menunjukkan
pengalaman panjang, bahwa UM sudah berinovasi
di bidang pembelajaran.

Langkah pertama, UM akan menetapkan satu dosen,
satu publikasi ilmiah. Kini, UM tengah mengakselerasi publikasi ilmiah UM untuk “go international” melalui jurnal-jurnal internasional bereputasi, terindeks
pada data base internasional. Ditargetkan pada tahun 2016 ini, publikasi ilmiah sivitas akademika UM
di jurnal internasional terindeks Scopus mencapai
minimal 194 artikel.

Strategi menuju Pusat Inovasi Pembelajaran

Kedua, seiring dengan penunjukan UM sebagai pusat
unggulan inovasi belajar untuk memperkuat daya saing bangsa melalui “4 in 1 IDB Project”, dihimbau seluruh sivitas akademika UM dihimbau untuk berpacu
menghasilkan karya-karya dan produk-produk inovatif, baik berupa; sumber belajar, metode, teknologi
belajar, blueprint, prototipe, sistem, kebijakan atau
model pembelajaran. Diharapkan inovasi itu tidak
sekedar berupa/berwuju dalam rutinitas harian, namun lebih dari itu harus ada terobosan dan pengembangan kreatif di dalamnya.

Universitas Negeri Malang (UM) terus mendorong agar
publikasi dari riset akan benar-benar berbuah inovasi di segmen pembelajaran. Inovasi ini menyangkut pembelajaran di level sekolah dasar, menengah,
maupun di pendidikan tinggi. Hal itu akan dikemas
menjadi satu-kesatuan, sehingga penobatan UM sebagai pusat inovasi belajar bukan hanya sebatas wacana.
Dibidang pengembangan sumberdaya manusia
(SDM), Universitas Negeri Malang (UM) setidaknya
mengirimkan 20 dosen untuk belajar di luar negeri.
Kedua puluh orang ini diarahkan kuliah pada perguruan-perguruan tinggi yang kredibel. Hal ini dimaksudkan sumbangsih mereka pasca menyelesaikan
studi akan turut meningkatkan kualitas pembelajaran
di UM.
Selain itu, para profesor/Guru Besar UM juga didorong melakukan kegiatan kemitraan dalam hal riset,
dan publikasi ilmiah dengan berbagai perguruan
tinggi di luar negeri. Tenaga kependidikan juga dipersiapkan untuk memperkuat inovasi belajar di Universitas Negeri Malang, melalui pelatihan guna menambah kemampuan teknis dan menejemen.

Ketiga, di bidang pelaksanaan program, kegiatan,
dan anggaran, UM telah dinobatkan sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTNBLU) dengan rapor terbaik I (pertama) di semester 1
tahun 2016 oleh Kemenristek Dikti. Hal ini tentunya
menjadi sinyalemen kuat bahwa telah tiba saatnya
UM mempersiapkan diri untuk melangkah lebih ke
depan, yakni menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH).
Keempat, di bidang kemahasiswaan, kerja nyata sivitas akademika UM telah cukup banyak yang berujung
prestasi membanggakan sehingga perlu mendapat
apresiasi. Beberapa kesempatan sebelumnya kafilah
UM merajai ajang Musabaqah Tilawatil Qur’an Maha-
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Rektor UM, Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M.Pd menerima trofi dari para Kafilah UM yang menjuarai MTQM-R di UTM 2016

siswa (MTQ-M) dengan menjadi juara umum untuk
keempat kali secara beruntun dalam 4 (empat) tahun
terakhir, antara rentang waktu tahun 2013-2016.
Selain itu, Prestasi mahasiswa UM di ajang Olimpiade Sains juga sangat membanggakan, di mana
Muhammad Faikar Mustafids al-Habibi (dari Jurusan Matematika FMIPA) meraih gelar kehormatan di
ajang Olimpiade Matematika Internasional di Bulgaria. Di bidang penalaran, meski gagal bersinar di ajang
Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional (PIMNAS) XXIX tahun 2016 di Institut Pertanian Bogor (IPB) baru lalu,
dengan hanya meraih 1 (satu) keping medali emas,
kita patut berbangga dengan lolosnya 23 judul PKM
ke ajang prestisius tersebut, terbanyak ketiga setelah
Universitas Gajah Mada (dengan 29 judul) dan Universitas Brawijaya (27 judul)

Implementasi Pusat Unggulan
Tentunya prestasi tersebut di atas mampu menjadikan
landasan dalam menapaki tantangan sebagai pusat
pembelajaran. Tujuan dikembangkannya Pusat Unggulan Iptek bidang Inovasi Pembelajaran UM adalah
untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas lembaga yang unggul bertaraf internasional. Peningkatan

ini relevan dengan produktivitas serta pendayagunaan iptek dalam sektor pendidikan. Sehingga tujuan
akhirnya nanti juga mampu menumbuhkan perekonomian nasional dan berdampak pada peningkatan
kesejahteraan masyarakat.
Memang untuk mencapai hal tersebut tidak mudah,
segala upaya sedini mungkin harus dipersiapkan. Termasuk membentuk konsorsium dan kolaborasi dengan berbagai pihak yang sejalan dengan program ini.
Jadi kesimpulannya, setiap aktivitas yang dilakukan
di UM mampu membawa UM menjadi pusat inovasi
belajar dalam jangka waktu 3-4 tahun kedepan. Hasil kerja keras ini sudah dapat dinikmati secara nyata, bukan hanya dari segi produknya berupa artikel,
jurnal yang bereputasi di tingkat dunia, tetapi juga
mempersiapkan SDM untuk menghasil-kan sesuatu
karya yang memang secara langsung bisa dirasakan
masyarakat sebagai inovasi belajar. Itulah yang bisa
dilakukan UM untuk 3-4 tahun ke depan, sehingga
UM ini betul-betul menjadi pusat inovasi belajar.
Penulis : Suhardi/Sely Septi S

E-Learning dan Kurikulum Berbasis
Kehidupan Langkah Awal UM Kembangkan
Pusat Iptek Nasional
nomor 14 tahun 08 Juni 2016
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Wawancara dengan Wakil Rektor I UM Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.,
Terkait Pengembangan UM sebagai Pusat Unggulan Iptek Nasional
Dalam Bidang Inovasi Pembelajaran.

Sebagai sebuah perguruan tinggi
yang terkenal mencetak caloncalon guru yang berbakat dan
terampil di bidangnya, Universitas Negeri Malang (UM)
bertekad untuk mengembangkan
diri sebagai pusat unggulan
iptek nasional. Pengembangan
iptek nasional ini lebih dikhususkan ke dalam bidang inovasi
pembelajaran.
Selama 61 tahun berkecimpung dalam dunia pendidikan, UM telah banyak mengembangkan inovasi
pembelajaran. Dengan banyaknya inovasi pembelajaran yang telah dikembangkan, sudah sepantasnya bila UM menjadi sebuah pusat unggulan dalam
mengembangkan pembelajaran. Hasil dari inovasi
yang dikembangkan selama ini telah banyak menjadi
rujukan dalam berbagai institusi pendidikan di negeri
ini.
Kaitannya dengan usaha yang dilakukan oleh UM
dalam mewujudkan pengembangan pusat unggulan iptek nasional dalam inovasi pembelajaran, Wakil
Rektor I UM Prof. Dr. Hariyono, M.Pd., menyampaikan
bahwa ada banyak strategi dan inovasi yang telah
dikembangkan. “Melalui kajian para pimpinan UM di
bidang akademik, semua telah sepakat untuk menerjemahkan lebih lanjut tentang The Learning Univer-

Prof. Dr. Hariyono, M.Pd

sity. Ada dua karakteristik yang ada dalam The Learning University tersebut. Karakteristik itu adalah UM
sebagai tempat sumber belajar dan UM sebagai organisasi belajar. Baik sebagai sumber dan organisasi
belajar ini perlu kita ejawantahkan dan kita wujudkan
dalam bentuk kurikulum. Kurikulum yang ingin kita
kembangkan di UM adalah kurikulum yang berbasis
kehidupan,”ujarnya di awal wawancara.
“Memang terdapat perdebatan dalam hal ini. Ada
orang yang mengatakan kurikulum berbasis kehidupan tersebut diperkenalkan dan dikembangkan
oleh teman-teman vokasi. Tapi setelah kita telusuri
lebih jauh tentang hakikat pendidikan, setiap proses
pendidikan hakikatnya adalah untuk mengatasi kehidup-an. Sehingga pendidikan dan proses belajar itu
notabene untuk mengantisipasi kehidupan”, urainya.
“Kurikulum berbasis kehidupan ini konsekuen dengan kehidupan/peradaban di abad 21, dimana pengetahuan memiliki posisi yang dominan. Profesi su-

dah tidak bisa lagi seperti tahun-tahun sebelumnya,
dimana banyak profesi tidak lagi linier dengan ilmu
pengetahuan yang dipelajari. Demikian pula dinamika
kehidupan tidak lagi hanya bisa diatasi dengan multi
disiplin. Pembelajaran yang berdimensi interdisipliner/
transdisipliner menjadi sebuah unggulan,” terangnya.
“Kita harus sadar bahwa proses belajar yang diandalkan
pada penguasaan materi untuk menyiapkan profesi
tertentu, harus kita revisi. Hal ini tidaklah relevan lagi,
karena di abad 21 ini dapat bermunculan profesi-profesi baru yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya,
dan profesi-profesi lama tidak terjadi lagi. Percepatan teknologi dan pengembangan pendidikan ini memerlukan kesigapan dari kita. Kesigapan kita adalah
bukan apa yang kita kuasai, tetapi sesuai dengan
konsep The Learning University tersebut, bagaimana
kita dapat belajar dengan cepat,”himbaunya.
Lebih lanjut Dosen Sejarah FIS UM ini mengungkapkan cara belajar cepat agar menjadikan mahasiswa
dan alumni UM menjadi lebih efektif, cekatan, dan
memiliki ketepatan.
“Cara untuk belajar cepat ini yang perlu kita kembangkan bukan penguasaan materi bahan ajar atau
penguasaan profesi tertentu, tetapi yang perlu kita
kembangkan adalah kapabilitas mahasiswa UM. Sehingga nantinya yang bersangkutan ketika sudah lulus dapat menyesuaikan diri dengan perubahan ilmu
pengetahuan, perubahan teknologi, perubahan pendidikan, bahkan perubahan kehidupan sosial budaya.
Yang bersangkutan dapat efektif, memiliki kecekatan,
ketepatan, dan mudah menyesuaikan diri dengan
perubahan-perubahan dasar tersebut,” ungkapnya.
“Langkah pertama yang akan kita kembangkan
dalam proses inovasi belajar iptek di UM adalah
merubah mindset. Dalam bidang keilmuan, agar ilmu
pengetahuan yang banyak tersebut dapat dikuasai, mahasiswa tersebut harus dapat menjadi ilmu
pengetahuan. Dengan menjadi ilmu pengetahuan
tersebut dia akan terus mengembangkan diri, memperbarui diri. Sehingga nantinya secara psikologis
mahasiswa dan alumni UM, kita harapkan memiliki
motivasi internal yang kuat. Karena kreatifitas tidak
semata-mata ditentukan oleh fasilitas. Tapi yang
paling utama justru dorongan atau dukungan internal dari yang bersangkutan. Hal inilah yang akan coba

kita kembangkan,”lanjutnya.
“Hal ini sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara,
bahwa dalam proses belajar yang diajarkan dulu
adalah bagaimana kita, dapat berfikir merdeka. Berfikir merdeka ini menjadi kebutuhan bagi kita, karena
dengan munculnya sosial media dan teknologi visual yang begitu kuat, informasi dapat kita peroleh
dengan cepat dan banyak. Tetapi ketika dia tidak
memiliki kemampuan berfikir merdeka maka mahasiswa tersebut tidak dapat memilah, mana informasi yang bermanfaat dan informasi yang kurang
bermanfaat,”tuturnya.
“Berfikir kiritis menjadi suatu hal yang sangat penting
bagi mahasiswa kita, untuk menciptakan kemampuan berfikir yang bebas. Dengan critical thinking
tersebut maka akan memungkinkan yang bersangkutan untuk kreatif. Kreatifitas tersebut tidak akan
tumbuh maksimal bila yang bersangkutan tidak
dapat melakukan kolaborasi,”ungkapnya.
“Pembangunan konteks kolaborasi itulah kreatifitas
yang bersangkutan akan muncul, dan dari sana kita
berharap mahasiswa dan alumni-alumni UM, tidak
gagap dalam menghadapi situasi yang baru. Langkah
langkah yang kita lakukan sedang diarahkan kesana”,
harapnya.
Lebih jauh Doktor Ilmu Sejarah UI tahun 2004 ini
mengungkapkan bahwa operasional akademik yang
ada di UM akan dibangun dan dikembangkan menuju kurikulum yang berbasis kehidupan dan pembelajaran berbasis E-Learning.
“Operasional akademik yang ada di UM akan kita
bangun dan kembangkan berdasarkan kurikulum
yang berbasis kehidupan. Secara teknis kita juga
mendorong beberapa dosen dan khususnya LP3
mulai tahun lalu untuk mengembangkan pembelajaran E-Learning. E-Learning ini akan menjadi bagian dari Massive Open Online Course (MOOC). Jadi
MOOC ini adalah sebuah inovasi proses belajar yang
memungkinkan banyak pihak untuk dapat mengakses sumber belajar tersebut,” katanya.
“Dalam kaitannya dengan aktifitas tridharma perguruan tinggi yang kita lakukan bersama, antara
pendidikan, penelitian dan pengabdian menjadi se-
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suatu yang saling terkait.
Sehingga seorang dosen
yang melakukan pengajaran dapat memanfaatkan
hasil dari penelitian yang
dilakukan, dan atau hasil
pengabdiannya. Sehingga
dosen-dosen tersebut kita
dorong supaya kolaboratif tidak hanya bersifat
wacana saja, maka dalam
tiap penelitian dan pengabdian yang dilakukan
oleh dosen harus mulai
melibatkan mahasiswa.
Mahasiswa dapat mulai terlatih sekaligus kita
dapat menggabungkan unsur dalam proses pembelajaran yaitu dosen, mahasiswa, dan bahan ajar. Ketiga unsur tersebut haruslah kita lihat sebagai identitas
yang hidup dan terus berkembang. Dengan konsep
ini seorang dosen harus mengubah konsep mengajarnya, harus memperbarui cara mengajar dalam
proses pembelajaran tersebut,” lanjutnya.
“Dalam proses pembelajaran tersebut sebenarnya
yang paling penting bukanlah penguasaan materi, tetapi bagaimana dosen dapat memfasilitasi,
memotifasi, agar mahasiswa memiliki kepercayaan
diri untuk belajar. Kita sadar bahwa kita menyukai
atau membenci pelajaran tidak dimulai dari materi
pelajaran tetapi pada sikap dosen dalam proses penyampaian materi,” terangnya.
“Dalam hal ini yang menjadi kunci utama bahwa
perkembangan teknologi telah berjalan cepat, bahkan perkembangan teknologi robot juga pesat, tapi
kehadiran seorang guru/dosen dalam kelas harus dapat memotivasi dan memfasilitasi bagaimana
anak dapat senang dengan topik-topik yang dikaji
dalam bidangnya,”sambungnya.
“Dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang pertama kali dibongkar adalah mindset/pola pikir. Dosen
datang ke kelas bukan semata-mata menyampaikan
materi, tetapi harus dapat membangun bagaimana
mahasiswa mulai senang belajar. Proses belajar juga
kehidupan, konsekuensinya pembelajaran yang berbasis kehidupan tidak bisa dilepaskan dari pendidi-

kegiatan analisis yang dilakukan di Lab. Central FMIPA UM

kan karakter. Bila kita lihat dalam proses pendidikan
itu dosen/guru yang pandai menarik perhatian akan
memberikan peluang kepada mahasiswanya untuk
senang pada pelajarannya. Bila mahasiswa senang
pada pelajarannya otomatis akan cinta juga pada
pelajaran tersebut. Dengan cinta pelajaran tersebut
akan menumbuhkan kreatifitas. Dalam proses kreatifitas tersebut sangat dimungkinkan ditemukannya
penemuan-penemuan baru. Sehingga logika attention/ perhatian, like, cinta, kreatif, dan inventif dapat
menjadi satu kesatuan,” ceritanya.
“Mahasiswa yang hadir ke kampus bukan untuk mendengarkan informasi dari dosen, namun bagaimana
dia berdiskusi dengan teman dan dosennya. Dalam
hal ini tentunya dibutuhkan metodologi pembelajaran yang baik. Saat ini kita telah mengembangkan
program pekerti, dimana dosen yang mengikuti pelatihan ketrampilan interaksional itu kita kembangkan.
Sehingga nanti dalam proses pembelajaran inovasi
dan pemikiran baru tidak hanya disampaikan oleh
dosen tetapi bisa berasal dari mahasiswa maupun
dari proses saat mahasiswa tersebut belajar. Dalam
melakukan penelitian ini, sesuai keputusan rektor sudah ditetapkan agar dosen dalam melakukan penelitian juga melibatkan mahasiswa, disesuaikan dengan
kelompok bidang keahlian yang ada. Hasil penelitian
selain jadi laporan penelitian, dapat menjadi karya
ilmiah berindex internasional dan memperkaya bahan ajar di kelas. Pola ini nantinya dapat kita terapkan
dalam proses pengabdian masyarakat,” harapnya.

“Konsekuensi dari kondisi ini adalah UM akan mencoba menerapkan bahwa mata kuliah wajib maksimum 70% dimana idealnya 60%, yang 30–40%
adalah mata kuliah pilihan. Mata kuliah pilihan ini boleh tidak diambil dari prodi yang bersangkutan, tetapi
boleh diambil dari prodi lain yang relevan dengan
karya akhir yang bersangkutan, baik berupa skripsi/
tesis, desertasi,” cetusnya
“Sebagai contoh bila ada mahasiswa ilmu sejarah
ingin meneliti dan mempelajari karya sastra di awal
abad 21, dia boleh mengambil mata kuliah yang
relevan di Fakultas Sastra. Sebaliknya mahasiswa
yang kuliah di jurusan teknik mesin dapat belajar mengambil mata kuliah di prodi biologi, karena
hakikatnya biologi mempelajari tentang organism
kehidupan, Bukankah mesin biasanya meniru aliran
dari organism kehidupan. Termasuk mahasiswa jurusan arsitektur ingin menulis skripsi arsitektur tradisional dapat mengambil kuliah di jurusan pendidikan
sosiologi yang salah satu materinya adalah sosiologi
antropologi sehingga dia dapat memiliki pengetahuan bahwa ilmu arsitek masih memiliki keterkaitan
dengan jurusan lain,” contohnya.
“Hal inilah yang relevan dengan pengenalan kita
akan hakekat ilmu. Atau yang biasa disebut Nature
Of Science (NOS) karena hakekatnya ilmu pengetahuan tidak akan muncul diruang yang kosong. Ilmu
selalu muncul dari masalah dan masalah itu muncul
setelah dipertanyakan. Contoh sederhananya adalah
setiap orang tahu bahwa sebuah benda akan jatuh
bila tidak dipegang sehingga kelapa/apel bisa jatuh.
Pertanyaannya adalah mengapa yang mempermasalahkan oleh Isac Newton? Karena dengan pertanyaan tersebut Newton mengetahui bahwa hal tersebut terjadi bukan karena fenomena alam, melainkan
karena ada hukum-hukum alam yang berlaku yang
dirumuskan menjadi teori gravitasi,”lanjutnya.
“Hal-hal seperti inilah yang akan kita dorong kepada
mahasiswa, sehingga ketika mahasiswa belajar hal
yang terpenting bukan memperoleh pengetahuan
sebanyak banyaknya melainkan dapat mempertanyakan apa yang ada dalam ilmu tersebut, sehingga
dapat ditemukan mekanisme kreativitas baru. Hal ini
lah yang akan kita kembangkan di UM,”tegasnya.

“Selain menerjemahkan The Learning University,
kita sedang berproses mengembangkan kurikulum
berbasis kehidupan dan dalam bidang IT kita juga
mencoba mengembangkan pembelajaran berbasis
E-Lear-ning yang merupakan bagian dari MOOC. Harapannya mendatang masyarakat khususnya mahasiswa UM dapat belajar kapan saja dan dimana saja.
Konseku-ensinya mendatang tatap muka pembelajaran di UM tidak hanya berlangsung secara konvensional melainkan juga memberikan ruang kepada
warga UM untuk pembelajaran yang E-Learning,” harapnya.
“E-Learning yang kita kembangkan ini ketika seorang
dosen mengunggah materi pembelajaran, dia tidak
hanya mengunggah saja, melainkan juga menyediakan beberpa waktu untuk berinteraksi, berdialog
dengan mahasiswanya. Sehingga harus ada kesepakatan dan pemberitahuan sebelumnya dari dosen kepada mahasiswanya terkait jadwal diskusi dan tanya
jawab seputar materi yang diunggah oleh dosen. Konsekuensinya mahasiswa dan dosen akan sepakat untuk hadir dalam website yang telah ditentukan dalam
jam yang dijadwalkan walau masing-masing dari
mereka berbeda tempat. Dengan diskusi dan proses
belajar yang dilaksanakan melalui jaringan tersebut
menjadikan kita dapat mengontrol topik-topik yang
dibahas mahasiswa dan dosen dalam kelas,”jelasnya.
“Bila proses pembelajaran secara konvensional biasanya kita tidak dapat mengontrol topic apa saja
yang disampaikan oleh dosen,khusunya yang bersifat interaktif. Selama ini yang kita perhatikan hanya
jumlah kedatangan dosen dan topik/materi yang
disampaikan apa. Terkadang ditengah-tengah topic
tersebut dosen bercerita tentang hal-hal yang tidak
relevan dengan topik yang dibahas. Bila kita menggunakan aplikasi E-Learning ini kita dapat mengetahui proses interaksi dalam kelas. Pertanyaan yang diajukan dan jawaban yang diberikan dapat kita pantau
karena semua hasil diskusi dalam E-Learning dapat
direkam. Proses pembelajaran seperti inilah yang
menjadi peluang bagi kita untuk dapat mengembangkan lebih jauh proses E-Learning menjadi sebuah kebutuhan,”pungkasnya.
Penulis : Kautsar Saleksa
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Prof. Dr. Wahjoedi, M.E.
Wakil Rektor II UM

Pengembangan Universitas Negeri Malang
(UM) sebagai Pusat Unggulan IPTEK Nasional Bidang Inovasi Pembelajaran terus dilakukan, termasuk pada sarana dan prasarana.
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) perlu
ditunjang dengan sarana prasarana yang memadai agar visi UM sebagai unggulan dan rujukan bisa berjalan selaras.

Wakil Rektor II UM, Prof. Dr. Wahjoedi, M.E., pada
kesempatan wawancara menyampaikan bahwa program hibah dari Islamic Development Bank (IDB)
akan mengawal pelaksanaan tersebut mulai sejak
penandatanganan kotrak pada 19 Mei 2016 hingga
tahun 2019 nanti.
“Program IDB diarahkan untuk mendukung terwujudnya UM sebagai Learning Inovation. Pengembangan sarana dan prasarana yang sedang berjalan saat
ini berupa pembangunan gedung perkuliahan, laboratorium, perlengkapan proses belajar mengajar yang
tentunya didukung dengan teknologi informasi. Ada
dua unit gedung masing-masing 9 (sembilan) lantai
yang berlokasi di Jl. Simpang Bogor sedang dalam
proses pembangun, dan kedepan akan digunakan
sebagai gedung perkuliahan bersama yang bisa di-
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Master Plan Gedung Kuliah Bersama

gunakan oleh seluruh fakultas di UM. Perkembangan
teknologi Informasi di UM juga terus ditingkatkan
mengikuti perkembangan saat ini untuk mendukung
model pembelajaran berbasis IT misalnya melalui
video teleconference”.
Pengembangan sarana prasarana tersebut tetap diselaraskan dengan konsep kampus hijau (green campus) yang sedang dicanangkan di UM. Mewujudkan
kampus bebas asap kendaraan bermotor sudah diawali dengan program car free day setiap hari jumat.
Apabila pembangunan jalan lingkar UM sudah selesai pengerjaannya, maka program car free day akan
benar-benar dijalankan setiap hari. Untuk mendukung
hal tersebut pada akhir tahun 2016 mulai dibangun
selasar bagi pejalan kaki yang menghubungkan pintu
masuk dengan lokasi fakultas maupun unit di UM.

“Didalam kampus hanya diperbolehkan menggunakan sepeda ontel (sepeda angin), yang akan disediakan disetiap unit secara bertahap. Pemeliharaan
tanaman dan aliran sungai di kampus UM akan dibenahi dan ditata sedemikian mungkin untuk menciptakan suasana asri dan bebas polusi sehingga kondusif untuk kegiatan belajar mengajar”.
Penulis : Joko Wibowo

Menapaki Tangga Pusat Unggulan
Iptek Bidang Inovasi Pembelajaran
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Dr. I Wayan Dasna, M.Si., M.Ed
Wakil Rektor IV UM

00000000000000003430000000000000
Dalam rangka meningkatkan kualitas
riset di perguruan tinggi Indonesia,
Universitas Negeri Malang (UM)
siap menjalankan mandat baru sebagai Pusat Unggulan Iptek (PUI)
bidang Inovasi belajar.
Kemristekdikti melalui Pinjaman Hibah Luar Negeri
Islamic Development Bank (PHLN IDB) Direktorat
Jenderal Sumber Daya Iptek Dikti menyelenggarakan
Proyek Pengembangan Empat Universitas (Project 4
in 1), yang salah satunya menunjuk kampus UM.

Proyek Pengembangan 4 Universitas ini diharapkan
selesai dalam jangka waktu 4 (empat) tahun yang
pada tahun 2016 diawali dengan persetujuan pendanaan IDB dan penandatanganan Financial Agreement pada 18 Mei 2016.
Adapun tujuan PUI ini adalah meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan, sumberdaya, dan
jaringan iptek dalam bidang-bidang prioritas spesifik
agar terjadi peningkatan relevansi dan produktivitas
serta pendayagunaan iptek dalam sektor produksi
untuk menumbuhkan perekonomian nasional dan
berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
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Grafik Target Pencapaian PUI yang direncanakan bakal goal tahun 2019

Wakil Rektor IV UM, Dr. I Wayan Dasna, M.Si., M.Ed.,
pada kesempatan wawancara dengan Tim Swara
Pendidikan UM, menyampaikan bahwa sejauh ini
UM sudah mengembangkan inovasi belajar melalui
penelitian di dua lembaga yang dimiliki yaitu Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
(LP2M) dan Lembaga Pengembangan Pendidikan
dan Pembelajaran (LP3).

“Kita akan meminta masing-masing fakultas untuk membuat produk-produk inovasi apa saja yang
sudah dihasilkan. Hal itu nantinya yang digunakan
sebagai base-line kita. Bisa juga penelitian yang dikumpulkan dan dijadikan suatu buku yang berisi tentang teori, model, maupun bagaimana penerapannya
sebagai penjelas bahwa itu merupakan hasil inovasi
dan dapat dipergunakan oleh orang lain”, lanjutnya.

“Menjadi pusat unggulan itu sebenarnya proses kerja
yang panjang. step pertama dimulai dari pusat studi
di lembaga yang telah mempunyai tema riset tertentu, kemudian dari tema riset tersebut dibentuk konsorsium. Konsorsium ini bekerja dengan kelompokkelompok riset dari lembaga/perguruan tinggi yang
lain. setelah konsorsium itu terbentuk barulah bisa
merumuskan untuk membuat suatu pusat unggulan
iptek”, jelasnya

Sebagai perguruan tinggi pendidik, Universitas Negeri
Malang (UM) mempertahankan keunikannya sebagai
penyedia sumber daya manusia yang menyiapkan
pendidik anak bangsa. Apabila target ini dapat berjalan sesuai rencana, maka kontribusi UM sebagai
pusat unggulan dapat dinikmati seluruh dunia pendidikan Indonesia.
Penulis : Nike V. Yuarko/ Suhardi

Bapak yang sekaligus dosen kimia ini menambahkan, bahwa untuk mencapai proses tersebut tidak
bisa dilakukan dengan serta-merta. UM menargetkan
hal ini dapat tercapai pada tahun 2019 mendatang.
Pada saat ini fokus UM menyiapkan segala bentuk
produk-produk yang dapat dihasilkan dari para civitas akademika.

Peningkatan Kualitas SDM melalui
Soft Program IDB
nomor 14 tahun 08 Juni 2016
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Upaya peningkatan kualitas riset di perguruan
tinggi Indonesia terus menerus dilakukan oleh
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan
Tinggi (Kemristekdikti). Peningkatan kualitas
riset ini salah satunya melalui penyelenggaraan Proyek Pengembangan Empat Universitas
(Project 4 in 1) melalui pinjaman hibah luar
negeri Islamic Development Bank (IDB).

Apif Miptahul Hajji , S.T., M.T., M.Sc, Ph.D

000000000000000343000000000000
Project 4 in 1 bertujuan mengadaptasikan kurikulum
dengan standar nasional dan regional, meningkatkan
kualitas riset dan inovasi, meningkatkan kualitas dan
kompetensi dosen dan tenaga kependidikan, meningkatkan kualitas lingkungan belajar mengajar, meningkatkan ekosistem riset dan inovasi, serta meningkatkan kolaborasi pendidikan.

Sebagai pusat inovasi pembelajaran, salah satu program UM yang merupakan aplikasi dari salah satu
soft program Islamic Development Bank (IDB) yaitu
pengembangan staf. Program tersebut bertujuan
untuk meningkatkan kemampuan staf akademik
melalui pendidikan bergelar (degree program) dan
pendidikan nongelar (nondegree program).

Dalam pelaksanaannya, proyek ini menunjuk empat
perguruan tinggi negeri (PTN) sebagai Center of Excellence (CoE). Keempat PTN tersebut adalah Universitas Negeri Malang (UM), Universitas Sultan Ageng
Tirtayasa Serang, Universitas Jember, dan Universitas
Mulawarman Samarinda.

Degree program diperuntukkan bagi dosen yang
telah memenuhi persyaratan yang ditentukan. Persyaratan utamanya adalah usia maksimum 45 tahun,
telah memiliki TOEFL/IELTS minimum 550/6.5, kesesuaian bidang dengan pengembangan UM sebagai
PUI Learning Innovation, telah memiliki Letter Of Acceptance (LOA) dari perguruan tinggi tujuan. Bidang
studi yang bisa diambil dalam program ini ada 20
bidang Doctor of Philosophy (Ph.D) dengan durasi 3
tahun (6 semester).

Penekanan bidang kajian keempat universitas tersebut berbeda-beda. Kajian tentang Ketahanan Pangan di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Serang,
Bioteknologi Pangan dan Kesehatan di Universitas
Jember, Kajian Tropis di Universitas Mulawarman Samarinda dan Inovasi Pembelajaran di UM.

“Sejauh ini, ada sekitar 58 orang dosen yang telah
mengumpulkan data lengkap dan memenuhi persyaratan, selanjutnya akan dilakukan penyaringan
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Opening Pre-Departure English Course (PDEC) bagi
dosen muda UM yang akan studi ke luar negeri. Kegiatan
ini didanai oleh IDB

lagi sampai tersisa 20 orang untuk diberangkatkan ke
luar negeri”, ujar Apif Miptahul Hajji , S.T., M.T., M.Sc,
Ph.D selaku PIC (Person In Charge) Monev di Sekretariat IDB UM.
Tujuan dari program ini adalah meningkatkan kualifikasi akademik dosen, meningkatkan wawasan dan
pengetahuan iptek terkini, meningkatkan penguasaan teknologi terkait pengembangan laboratorium
yang ada, baik untuk pendidikan maupun penelitian, menjalin kerjasama dan menguatkan networking dengan institusi yang lebih mapan di luar negeri
terkait fokus pengembangan program, dan meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan fungsi sebagai dosen dan tenaga kependidikan profesional.
“Program bergelar ini sangat menguntungkan, karena
pesertanya hanya bersaing dengan orang UM saja,
jadi siapa yang memenuhi persyaratan dan terpilih akan diproses sesuai prosedur untuk langsung
diberangkatkan ke luar negeri dengan pembiayaan
IDB” ungkap dosen yang sehari-hari mengajar di
Fakultas Teknik UM ini.
Berbeda dengan degree program, program non-gelar
diperuntukkan bagi dosen, laboran dan tenaga administrasi. Program ini berupa pelatihan yang dilak-

sanakan baik di dalam maupun luar negeri dengan
durasi antara 1 minggu sampai dengan 2 bulan. Waktu pelaksanaan program ini disesuaikan dengan kebutuhan dari unit yang mengusulkan dengan acuan
target project IDB di UM sebagai pusat inovasi pembelajaran dan Rencana Induk Pengembangan (RIP)
ketenagaan di UM.
Program ini mempunyai banyak sekali bidang dengan target peserta 109 orang yang terdiri dari 65 orang
dosen dan 44 orang tenaga kependidikan (tendik).
Alasan penentuan bidang-bidang tersebut adalah
karena bidang–bidang tersebut dapat mendukung
UM sebagai pusat inovasi pembelajaran yang merupakan hasil kajian dari naskah akademik learning
innovation UM yaitu kurikulum berbasis kehidupan
yang memang akan diusung menjadi inovasi pembelajaran.
Program tersebut diharapkan mampu meningkatkan SDM yang berkarakter profesional, terampil dan
berdaya saing, karena peningkatan kualitas SDM memang tidak dapat berhenti di satu titik, akan tetapi
harus dilaksanakan secara berkesinambungan.
Penulis: Kartika Lazuardi/Nike Virgawati Yuarko

Proyek IDB dorong wujudkan UM
Learning Innovation
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Direktur IDB UM,
Drs. Bambang Supriyanto, S.T., M.T.
Sebagai salah satu anggota project 4-in-1
Islamic Development Bank (IDB) yang diberi
mandat sebagai Center of Excellence for
National Competitiveness khususnya dalam
bidang learning innovation, Universitas
Negeri Malang (UM) terus bekerja keras
mewujudkan tujuan, baik melalui hard
program maupun soft program.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur IDB UM, Drs.
Bambang Supriyanto, S.T., M.T., didampingi oleh satu
orang skretaris, 5 orang person in charge (PIC), dan
satu orang Chairman of Research Consortium (CRC)
yaitu: Executive Secretary, Dr. Sintha Tresnadewi,
M.Pd, PIC Programs: Syamsul Bachri, S.T., M.Sc.,
Ph.D., PIC Procurement, Dr. Nazriati , M.Si., PIC Civil
Work, Drs. Eko Setyawan, S.T., M.T., PIC Finance Dr.
Agus Timan, M.Pd., PIC Monev: Apif M. Hajji, S.T., M.T.,
M.Sc. Ph.D., dan Chairman of Research Consortium,
Prof. Dr. Waras, M.Pd.

yaitu; research grant

dan research consortia.

terdiri dari pembangunan fisik berupa gedung yang

Research grant ini sudah ada 66 judul yang akan

dipusatkan di Jalan Simpang Bogor. Gedung ini

dilaksanakan selama tiga tahun 2017-2019. Tahun

seluas 44.874 meter persegi, dengan dua tower

pertama ditahun 2017 akan dilaksanakan riset 20

sembilan lantai.

judul, 2018 ada 20 judul, dan 2019 sebanyak 26
judul.

Rancangan
mendukung

bangunan

ini

diarahkan

untuk

pengembangan pusat unggulan.

Penelitian consortia

merupakan kolaborasi dari

Universitas Negeri Malang (UM) dimandati sebagai

empat perguruan tinggi yaitu; Universitas Negeri

pusat unggulan dibidang Learning Innovation. Desain

Malang (UM), Universitas

ruangan di dalamnya dirancang untuk pembelajaran

Mulawarman, Balikpapan, dan Universitas Sultan

abad 21.

Ageng Tirtayasa (Untirta), Serang Baten. Setiap

Jember,

Universitas

perguruan tinggi mempunyai pusat unggulan
masing-masing.
Judul-judul penelitian tersebut harus
mengacu

pada

sehingga

pusat

unggulan.

judul-judulnya/topik-

topiknya juga sudah ditentukan.
Topik-topik ini dirancang untuk
menunjang pengembangan pusat
unggulan UM. Hasil-hasil penelitian
nanti jika dijurnalkan, dan menjadi
buku diharapkan bisa menunjang pusat
unggulan UM ini.
Dalam waktu mendatang semua hasil penelitian dan

soft program berkaitan dengan
pengembangan SDM (Sumber Daya Manusia)
dan peningkatan kemampuan staf akademik. Para
dosen/tenaga akademik yang berkaitan dengan
pengembangan pusat unggulan ini akan mengikuti
pendidikan/pelatihan baik dalam negeri maupun
luar negeri, baik program degree dan nondegree.
Kegiatan

Pengembangan Bidang Penelitian
Pengembangan riset dibagai menjadi dua kelompok

pengembangan staf akademik ini bisa menunjang
pusat unggulan. Diharapkan setelah selesai Proyek
IDB ini pada tahun 2019 pusat unggulan UM bisa
terwujud.
Penulis : Ony Herdianto

19
laporan Khusus

Kegiatan yang berkaitan dengan hard program

Produk UM sebagai icon
Bidang Pendidikan
nomor 14 tahun 08 Juni 2016
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Prof. Dr. Ach. Fatchan, M.Pd., M.P

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) menjadi bagian penting dalam pengembangan riset di Universitas Negeri
Malang (UM). LP2M UM menaungi tujuh pusat penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yakni (1) Pusat Penelitian dan Pengabdian
Bidang Pendidikan (P3P), (2) Pusat Penelitian dan Pengabdian Bidang
sain, Teknologi, Industri, dan Hki (PPSTI & HKI), (3) Pusat Penelitian
dan Pengabdian Bidang Lingkungan Hidup dan Manajemen Bencana
Alam (P3LHMBA), (4) Pusat Penelitian dan Pengabdian Bidang Jender dan Kependudukan (P3JK), (5) Pusat Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat Bidang Sosial, Humaniora, dan Olah Raga (P2SHOK),
(6) Pusat Penelitian dan Pengabdian Bidang Ekonomi dan Kewirausa-
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Gedung LP2M UM

haan (P3EK), dan (7) Pusat Penelitian dan Pengabdian Bidang Sumber
Daya Wilayah dan Kuliah Kerja Nyata
(P2SWKKN).

“Program yang telah disusun diharapkan dapat
mendorong peningkatan riset dan inovasi-inovasi
baru secara merata di setiap fakultas. Hasil produk
riset yang dihasilkan pada akhirnya digunakan untuk bahan ajar yang diteruskan dalam bentuk buku

Ketua LP2M UM, Prof. Dr. Ach. Fatchan, M.Pd., M.P.,

yang nantinya diterbitkan. Hingga saat ini karakter-

pada kesempatan wawancara menyampaikan bahwa

istik UM masih menjadi icon utama di bidang pen-

UM lahir sebagai pengembangan LPTK yang dahulu

didikan”, pungkasnya.

bernama IKIP Malang, karena itulah pengembangan
bidang pendidikan banyak dilakukan. Dengan adanya
pendanaan dari Islamic Development Bank (IDB) dan
amanat Kemenristekdikti yang menunjuk UM menjadi Pusat Unggulan Iptek Bidang Inovasi Belajar
maka target hasil penelitianpun meningkat.
“Pada sisi non-pendidikan UM juga mengembangkan penelitian IPTEK berbasis bahan lokal yang bisa
menghasilkan produk IPTEK. Misalnya adalah produk
penetralisasi limbah lingkungan hidup yang bukan
berbasis kimiawi tetapi berbasiss biologi. Selain sudah dipantenkan, temuan ini juga telah dikomersilkan dan digunakan salah satunya sebagai penetralisir
IPAL di rumah sakit”, ujar Ketua LP2M.

Penulis : Ony Herdianto
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Anak Bangsa Harus Inovatif
“Paradigma dulu, kalau kamu besar
mau jadi apa?; Sekarang, kalau besar
mau berbuat apa?”
Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

B

angsa Indonesia
sekarang ini
memasuki era
pasar bebas Masyarakat
Ekonomi Asean (MEA).
Era pasar bebas ini jika
dimaknai positif, disana
terbentang peluang kerja
yang sangat luas. Namun
bisa sebaliknya, kalau
bangsa Indonesia kalah
dalam bersaing, maka
akan menjadi pasar bagi
produk mereka.

Agar bangsa ini bisa keluar jadi pemenang,
maka
harus
terus-menerus
menyiapkan/
menumbuhkembangkan kreatif generasi muda.
Karena dengan kreatif generasi muda akan
menemukan inovasi-inovasi baru yang menghasilkan
produk-produk baru, sehingga akan menciptakan
lapangan kerja baru. Dengan luasnya lapangan
kerja, dan produk-produk yang melimpah akan
menempatkan negara ini menjadi negara produsen
bukan lagi negara konsumen.
Hal tersebut selaras dengan pernyataan Mendikbud,
Anies Bawesdan.
”Zaman dulu sering diajukan pertanyaan pada
anak-anak yang masih sekolah begini, nanti kalo
sudah besar mau jadi apa? Pertanyaan masa depan
itu harus dirubah begini, kalo sudah besar mau
membuat apa?”

Bangsa ini untuk menuju negara produsen pertanyaan
harus dirubah menjadi, “Kamu kalau besar mau
membuat apa kenapa bukan mau jadi apa?, Karena
pekerjaan yang sekarang ada, mungkin 10 tahun
lagi bakal tidak ada. Kami belum membayangkan
10 tahun lagi akan muncul kerjaan apa?, Jadi semua
pelajar disini yang sekarang ada di bangku sekolah,
anda adalah generasi penerus bangsa yang bisa
menjawab pertanyaan itu.”
Generasi bangsa sekarang harus selalu didorong
selalu berinovasi untuk membuat produk-produk
baru, sehingga menciptakan lapangan kerja sendiri.
Karena kerjaan sekarang ada 10 tahun mendatang
sudak tidak ada lagi, atau memang sudah diisi
orang lain. Jalan satu-satunya adalah menciptakan
lapangan kerja, karena di era ekonomi bebas itu
terbuka peluang yang sangat luas.
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Pembelajaran Outdoor yang dilakukan oleh Mahasiswa CLS UM

Tingkatkan Kompetensi Siswa Hadapi Persaingan
Industri Global.
Pembekalan kompetensi anak bangsa tidak diberikan
di perguruan tinggi saja, namun sejak dari anak
duduk di Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMK sudah
dilatih dan dididik untuk berkarya, dan memiliki
karya. Dengan berbekal kompetensi yang dimiliki
ini, mereka benar-benar akan menghasilkan sesuatu
prestasi, sehingga akan menjadi pionir Indonesia.
Anies Baswedan, memberi semangat untuk “semua
generasi muda jangan khawatir tentang tempat lahir,
jangan pernah berfikir saya lahir di kota besar maupun
pelosok. Lokasi lahir boleh dimana saja lokasi mimpi
harus diatas langit yang amat tinggi. jadi anda
mimpinya yang tinggi Insya Allah nanti dengan kerja
keras, kerja cerdas, serta doa akan ketemu jalannya.”

“Saya menerima laporan bahwa di Jawa Timur
sekarang proporsinya Sekolah Menengah Kejuruan
dan Sekolah Umum 70% dan 30%, diproyeksikan
pada tahun 2020 yang tinggal empat tahun lagi.
Pulau Jawa dan Bali itu proporsinya SMK diharapkan
diatas 72 persen.
Dari paparan tersebut di atas menggambarkan upaya
menyiapkan generasi produktif. Sehingga dapat
mengantarkan Indonesia menuju negara industri.
Dengan modal SDM yang mumpuni Indonesia akan
mampu bersaing di kancah global.
Bekali Kompetensi Abad 21 Agar Siswa Mampu
Berinovasi.
Di Indonesia banyak sekali anak-anak yang kreatif
sayangnya, sekolah-sekolah kita tidak menumbuhkan
anak menjadi kreatif. seluruh Indonesia ini misalnya

nomor 14 tahun 08 Juni 2016

24

Anies Rasyid Baswedan, Ph.D Membuka LKS 2016 di Gedung Graha Cakrawala UM

dikasih kertas, untuk menggambar pasti semua yang
sekolah di indonesia, yaitu menggambar dua gunung
dengan matahari di tengahnya. jika menggambarnya
begitu orang luar langsung tahu ini pasti kurikulumnya
Indonesia. Karena kreativitas yang diajarkan oleh guru
itu bukan kreasi. Akan tetapi ini pasi kenapa karena
gurunya memaksakan begitu, tidak memberikan
anak didik untuk berkreasi sendiri. Kreatif itu penting
sekali untuk memperluas cakrawala berfikir.
Anies bepesan “anda harus punya kompetensi abad
21, yang biasa disebutkan dengan 4C. “C” pertama
adalah Creativity yaitu, peserta didik harus punya
kemampuan berkreatif. Untuk menerobos kebiasaan
kreatifitas itu, ditumbuhkan dengan cara dilatih. “C”
kedua adalah Critical Thinking kemampuan berpikir
kritis. Peserta didik yang mempunyai kemampuan
ini bisa memecahkan permasalahan secara rasional,
logis, teliti dan tidak mudah untuk dibohongi; “C”
ketiga adalah Communication, Peserta didik harus
bisa berkomunikasi baik yang tertulis maupun
lisan. Kemampuan komunikasi memang diperlukan
peserta didik untuk saling bertukar ilmu pengetahuan
,agar tidak ketinggalan perkembangan zaman; “C
“keempat, Collaboration. Setiap orang harus bisa
kerjasama (kolaborasi), Hal ini bertujuan seseorang

agar bisa bertukar ilmu pengetahuan dan jual beli
hasil produksinya.”
Mereka yang memiliki karakter dan kompetensi ini,
ditambah dengan ilmu pengetahuan yang luas.
Merekalah yang punya kesempatan untuk menjadi
pemenang di abad 21 ini.
Selenggarakan Kompetisi dan Ivent Munculkan
Telenta Kreativitas Siswa.
Kompetisi dan iven merupakan ajang, untuk memberi
kesempatan peserta didik menunjukkan kemampuan
kreatifitasnya. Kegiatan ini dapat memunculkan
putra-putri Indonesia bertalenta, walaupun mereka
lahir di pelosok maupun di perkotaan bisa unjuk
kompetensi.
Kompetisi dan ivent ini diselenggarakan untuk
memilih putra-putri berprestasi. Dalam kenyataan
Indonesia sering berhasil di level internasional,
juga sering gagal yang membedakan antara kita
berhasil atau tidak adalah bagaimana cara kita
menominasikan.

“Kita semua bisa melihat kompetisi seperti LKS,
olympiade ini adalah ajang untuk mengantarkan
putra-putri terbaik, melalui proses meritokratik.
Dengan filter ini nanti menjadi pionir-pionir Indonesia
di masa depan berada di jajaran dunia. jadi adik-adik
jangan berfikir ruang berkaryanya hanya sebatas
Indonesia saja, tetapi sudah menglobal.
Solusi Kreatif Masyarakat Pecahkan Masalah
Mendidikan.
Partisipasi Masyarakat Indonesia sangat proaktif
untuk mencari solusi atasi masalah pendidikan,
sehingga pemerintah tidak jalan sendirian. Masyarakat
memiliki kekuatan berkreasi dan berinovasi,
menciptakan masyarakat pembelajaran sepanjang
hayat. Mereka membentuk komunitas-komunitas
untuk mengembangkan model pembelajaran yang
inovatif, demi kemajuan pendidikan.
Kolaborasi pemerintah dan masyarakat harus
dibangun dari tingkat pusat dan daerah. Kegiatan ini
guna membantu mereka yang belum tersejahtrakan
melalui pendidikan sebagai akibat keterbatasan
infrastruktur.
Baru-baru ini Kemdikbud, Anies Baswedan telah
memberikan penghargaan kepada 40 komunitas
penggiat pendidikan yang berjasa lewat berbagi
aktivitas pendidikan dan kebudayaan. Mereka
meliputi literasi, pendidikan keluarga, Pendidikan
anak usia dini, perfilman dan penelitian.
Menurut Anies,” Jika kolaborasi masyarakat dengan
pemerintah terus berlangsung dengan baik di
bidang pendidikan dan kebudayaan, sehingga
upaya mencerdaskan bangsa akan berjalan lebih
cepat daripada yang diperkirakan sebelumnya.
Keberhasilan pendidikan merupakan usaha bersama
dari seluruh individu, komunitas dan organisasi dalam
menghasilkan inovasi, praktik-praktik cerdas yang

mendorong kemajuan pendidikan di Indonesia.”
Bentuk Karakter Seseorang
masa depan.

Kunci Keberhasilan
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Di mana-mana faktor nomor satu keberhasilan
seseorang adalah karakter. “Dalam bahasa
sederhananya karekter adalah kebiasaan. Karakter
disiplin artinya kebiasaan disiplin, karakter kerja keras
artinya kebiasaan kerja keras. Jadi untuk membentuk
karekter dibutuhkan kebiasaan-kebiasaan yang
menyangkut moral misalnya, berintegritas, rendah
hati, dan kejujuran.”
Selain itu adalah kinerja seseorang, seperti kerjanya
keras, tuntas, disiplin dan penuh rasa ingin tahu itu
penting sekali. Hal inilah yang membedakan orang
itu sukses atau tidak. Nilai ijasah (IPK) penting, akan
tetapi IPK itu, hanya mengantar seseorang sampai
pada panggilan wawancara.
“Nilai yang baik itu mengantarkan anda ke panggilan
wawancara, sampai di ruang wawancara yang
menentukan karakter seseorang. Jadi keberhasilan
mencari kerja tidak cukup dengan nilai saja, tetapi
karakter juga menentukan. Namun kalau nilainya
rendah juga tidak dipanggil.”
jadi dengan kata lain, tinggi rendahnya nilai itu hanya
mengantarkan sampai wawancara saja. Keberhasilan
di ruang wawancara yang menentukan adalah
karakter seseorang.“Jika sudah bekerja nanti karakter
seseorang yang dipakai ukuran kinerja, sehingga
jangan dibayangkan karakter itu hanya moralnya saja.
Karakter itu juga termasuk kinerja disiplin, kerja keras,
kerja tuntas.”
“Rumusnya adalah seseorang berhenti bekerja,
bukan karena lelah, tetapi berhenti bekerja karena
pekerjaan sudah selesai. Orang-orang yang bekerja
seperti itu adalah calon orang sukses.”
Penulis: Budiharto
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“Jika menominasikan pemenang dengan proses yang
meritokratik yaitu, berdasarkan prestasi pasti yang
mewakili Indonesia itu memang hebat. Akan tapi jika
menominasikannya karena faktor pertemanan karena
faktor non meritokrasi maka wakil kita bertarung di
level Internasional banyak yang gagal.”

UM Kenalkan Kehidupan Kampus
kepada 6.748 Mahasiswa Baru
26
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pakaian dan atribut yang tidak
lazim. Mahasiswa hanya diwajibkan mengenakan atribut kampus.
Lebih lanjut, pada hari pertama,
mahasiswa baru akan menerima
materi kehidupan berbangsa dan
bernegara oleh Prof. Dr. Sukowiyono, S.H., M.Hum., dan dilanjutkan pengenalan pendidikan tinggi,
para pengurus Badan Eksekutif
Mahasiswa, lalu ditutup dengan
pembinaan karakter.
Suasana Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) UM 2016

Memasuki masa aktif
perkuliahan semester
gasal tahun 2016, Universitas Negeri malang (UM)
mengadakan Pengenalan
Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)
bagi mahasiswa baru.
Kegiatan yang digelar
mulai pukul 06.00 hingga
13.00 ini diikuti oleh 6614
mahasiswa dari program
S1 dan 134 mahasiswa
dari program Diploma.
Mahasiswa yang berasal
dari berbagai daerah dan
kalangan yang berbeda ini
terlihat sangat antusisa
mengikuti kegiatan PKKMB yang dilaksanakan
di Graha Cakrawala UM
sejak 15 – 20 Agustus
2016.

P

ada pengenalan kehidupan kampus ini materi
yang akan disampaikan
yaitu seputar pengenalan kehidupan perkuliahan secara umum
dan mendetail. Selain materi yang
sudah dirancang, pihak kampus
juga sudah merencanakan sistem
pengawasan acara. Nantinya,
direncanakan proses ini melibatkan sebagian kecil dari mahasiswa
yang sudah dibentuk menjadi panitia dan sisanya akan ditangani
oleh pihak kampus.
Konsep PKKMB ini berbasis kelas,
dimana dalam kegiatannya mahasiswa tidak diberikan kegiatan fisik.
Semua kegiatan dilaksanakan di
ruangan kelas. Selain menerapkan pengenalan kegiatan perkuliahan berbasis kelas, mahasiswa
baru juga tidak diminta memakai

Ketua Senat UM ini menyampaikan bahwa konsep Bhineka Tunggal Ika harus betul-betul dipahami khususnya generasi muda
untuk menjaga kesatuan dan persatuan bangsa karena Bangsa Indonesia terdiri dari banyak lapisan
masyarakat yang berbeda suku,
agama, ras, dan pandangan politik.
“Bayangkan saja, di lingkungan
universitas, mahasiswa akan banyak menemui teman baru dari
berbagai latar belakang dan suku.
Nah, tanpa memahami konsep
kebhinekaan, akan susah sekali
menanamkan rasa toleransi antar
sesama. Oleh karena itu mahasiswa sebaiknya tidak memilihmilih teman dan memanusiakan
teman-temannya,” ujarnya
Penulis : Kausar S.

Selamat Datang Keberagaman,
Selamat Tinggal Keseragaman
27
Laporan Khusus

Menuju masyarakat yang
moderat, tentunya tidak
ada perbedaan yang menjadi penghalang untuk
berkehidupan yang rukun,
dan damai. Keberagaman
justru menjadikan simbol
kekuatan, dan kesolidan
bagi seluruh elemen masyarakat di muka bumi
ini.
Hal tersebut sepakat disampaikan para pembicara dalam The
4th International Conference of
Language, Society, And Culture
In Asian Contexts (LSCAC) 2016,
di Hotel Atria Malang, pada 24-25
Mei 2016.
“Apabila kita mengenal budaya
di Benua Asia ini, tentu sudah
banyak sekali keberagaman yang
ditemui. Sesuai dengan tema
yang disepakati pada gelaran

LSCAC 2016, kami sepakat untuk memberikan pemahaman
kepada masyarakat Asia untuk
memaknai pentingnya keberagaman, khususnya untuk masyarakat Asia itu sendiri”, ungkap ketua
pelaksana LSCAC 2016, Maria Hidayati, S.S., M.Pd.
Lebih lanjut, Dosen Jurusan Bahasa Inggris Fakultas Sastra UM
ini menambahkan bahwa harapan
dari terselanggaranya seminar internasional ini ini adalah mengikis perselisihan antar ras, budaya,
maupun suku bangsa yang satu
dengan lainnya, dan membangun
persepsi positif kepada masyarakat bahwa keberagaman merupakan sumber kekayaan yang
patut dijunjung tinggi sebagai
nilai luhur dalam berkehidupan
berbudaya.
Selain itu Wakil Rektor III UM,
Dr. Syamsul Hadi, M.Pd., M.Ed
dalam sambutan pembukaan
acara tersebut mengungkapkan
apresiasi dan penghargaan yang

tinggi kepada para pembicara dari
keempat negara yang hadir untuk
memberikan sumbangsih pemikirannya dalam rangka memupuk
rasa solidaritas berkehidupan antar bangsa, khususnya di Asia.
“Saya sampaikan terima kasih,
untuk para kreator acara dari Mahasarakham University, Thailand,
University of Hyderabad, Hue
University Vietnam, dan Universitas Negeri Malang atas pemikiran inspiratifnya dalam rangka
memupuk rasa persaudaraan antar kehidupan dalam keberagaman
berbangsa”, sambutnya di hadapan ratusan peserta di Paramount
Hall, Atria Hotel.
Kedepan, hasil dari pemikiran
seminar ini akan dikonversikan
pada sebuah kegiatan yang melembaga untuk terus mengembangkan bidang-bidang keilmuan
budaya, seni, pendidikan dan
sains.
Penulis : Suhardi

UM Siap menjadi Pusat
Unggulan dalam Pembelajaran
melalui Inovasi Pembelajaran
nomor 14 tahun 08 Juni 2016
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P

asca Financial Agreement dengan
Islamic Development Bank (IDB) pada
Rabu, 18 Mei 2016, di Jakarta International Convention Center (JCC), UM memasang target menjadi pusat unggulan dalam
pembelajaran. Hal tersebut disampaikan oleh
Staf Ahli Wakil Rektor IV UM, Apif Miptahul
Hajji, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D.,
“Universitas Negeri Malang (UM) akan mengembangkan Center of Excellence (CoE) bidang Inovasi Pembelajaran. Dengan demikian, UM akan lebih memfokuskan diri pada capability development model
yang mengubah paradigma expert-centered learning
dan work-based learning menuju life-based learning.
CoE bidang Inovasi pembelajaran ini akan diwadahi
sebagai I-CLIR (Indonesia Consortium for Learning
Innovation Research)”, jelasnya.
Lebih lanjut, Dosen Jurusan Teknik Sipil, Fakultas
Teknik UM ini menambahkan bahwa CoE juga diperuntukkan kepada empat perguruan tinggi lainnya
yaitu, Universitas Jember (UNEJ), Universitas Mulawarman, dan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa,
yang tergabung dalam project four in one.
“CoE difungsikan pada penguatan daya saing bangsa (National Competitiveness) dengan fokus inovasi
yang sesuai dengan kerakter dan keunikan masingmasing universitas”. lanjutnya.
Pelaksaan Financial Agreement yang dilaksanakan
pada sela-sela kegiatan agenda rutin IDB Group 41st
Annual Meeting tersebut, dilakukan oleh Rektor UM,
Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M.Pd, didampingi oleh Wakil
Rektor IV UM, Dr. I Wayan Dasna, M.Si., M.Ed.
Seperti yang dilansir pada laman Kemenristek Dikti
(http://ristekdikti.go.id), dikabarkan bahwa Kemen-

Rektor UM, Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M.Pd saat menadatangani Financial Agreement dengan Islamic Development Bank (IDB) pada Rabu, 18 Mei 2016, di
Jakarta International Convention Center (JCC).

ristek Dikti melalui Pinjaman Hibah Luar Negeri Islamic Development Bank (PHLN IDB) Direktorat
Jenderal Sumber Daya menyelenggarakan Proyek
Pengembangan Empat Universitas (Project 4 in 1).
Dana sebesar USD 189 juta ini dipergunakan untuk
proyek pembangunan Center of Excellence (CoE) bagi
4 (empat) Universitas Negeri di Indonesia.
Milestone Proyek Pengembangan empat Universitas
ini diharapkan selesai dalam jangka waktu 4 (empat)
tahun. Diawali Financial Agreement ini, selanjutnya
akan dilanjutkan dengan implementasi, advance procurement dan persiapan Soft Program yang berupa
panduan pelaksanaan pembangunan (staff development, curriculum development, research grant dan
research consortia) serta sosialisasi Soft Program di
masing-masing universitas. Tahun 2017 merupakan
awal konstruksi dan pelaksanaan Soft Program serta
familiarisasi program ke IDB Headquarters. Pengembangan pembangunan bagi ke-4 CoE Universitas ini
akan terus berlanjut pada tahun 2018 berupa pengadaan
peralatan dan pelaksanaan Soft Program ,dan penerapan kurikulum di perguruan tinggi penerima Project 4 in
1. Pembangunan diharapkan selesai pada tahun 2019.
Dengan support yang demikian, maka UM semakin
mantap dalam memberikan layanan pembelajaran
yang berkualitas bagi negeri ini. Program-program
strategis ini akan menjadikan UM sebagai pusat unggulan dalam pembelajaran.
Penulis : Suhardi

Rektor UM, Prof. Dr. AH. Rofi’uddin dan Direktur Eksekutif Project Implementation Unit (PIU)-IDB UM, Drs. Bambang
Supriyanto, S.T., M.T melakukan penandatanganan kontrak pekerjaan pengadaan jasa konsultasi belanja modal gedung dan
bangunan gedung kuliah bersama tahun anggaran 2016.

Rektor Universitas Negeri
Malang (UM), Prof. Dr. AH.
Rofi’uddin dan Direktur
Eksekutif Project Implementation Unit (PIU)-IDB UM,
Drs. Bambang Supriyanto,
S.T., M.T melakukan penandatanganan surat perjanjian/
kontrak pekerjaan pengadaan
jasa konsultasi belanja modal
gedung dan bangunan berupa
perencanaan pembangunan
gedung kuliah bersama tahun
anggaran 2016, 15 Juni 2016
di Ruang Sidang Rektorat
Gedung A1 lantai 2.

Penandatanganan kontrak pekerjaan tersebut dilakukan bersama
pihak perwakilan dari PT Patroon
Arsindo selaku Konsultan Detailed Engineering Design (DED),
Anung Widhayaka, S.T.IAI.
Hadir dalam kegiatan tersebut
para Wakil Rektor UM, Kepala Biro
UK, Drs. Andoyo, S.IP.,M.M., PPK
UM Drs. Yusuf Ikhwanto, Ketua
dan Anggota kelompok kerja.
Menurut Drs. Bambang Supriyanto, S.T., M.T penandatanganan
kontrak pekerjaan ini sedianya
dilaksanakan pada tanggal 2 Mei
2016, karena ada kendala, sehingga kegiatan ini diundur pelaksanaannya pada 20 Mei 2016.

Tetapi karena masih banyak kendala akhirnya penandatanganan
kontrak ini dilaksanakan 15 Juni
2016. Harapannya dengan terlaksananya kontrak pekerjaan ini,
perencanaan pembangunan gedung kuliah bersama UM tahun
anggaran 2016 dapat berjalan
dengan baik dan lancar.
Senada dengan Direktur Eksekutif
PIU-IDB UM, Rektor UM Prof. Dr.
AH. Rofi’uddin, M.Pd. berharap
dengan dilaksanakannya penandatanganan kontrak pekerjaan
ini di bulan Ramadhan semoga
dapat memberikan keberkahan
bagi UM dan PT Patroon Arsindo.
Penulis : Kautsar S./Joko W.
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Penandatangan Kontrak Kerja Pembangunan Gedung Kuliah Bersama UM
Tahun 2016

Drs. Winarto, M.Pd.

Inovator Media Pembelajaran
dari FMIPA UM
nomor 14 tahun 08 Juni 2016
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Alat Peraga Pembalajaran dari Bahan Daur Ulang

Drs. Winarto, M.Pd,
mempresentasikan
media pembelajarannya saat
pembelajaran TEQIP
di Hotel Purnama
Batu beberapa bulan
yang lalu

M

enyampaikan materi belajar
tidak harus selalu menggunakan
metode
ceramah
dengan tayangan layar LCD aja. Ada
materi pembelajaran yang memang
susah ditangkap oleh siswa apabila
menggunakan
metode
ceramah,
sehingga diperlukan alat peraga yang
dapat membantu proses pemahaman
siswa terhadap suatu peristiwa dengan
baik.

Hal tersebut yang menginspirasi inovator dari FMIPA
UM ini, untuk menciptakan karya inovasi dalam
media pembelajaran. Ada hal yang menarik dalam
pembuatan alat peraga tersebut, produk alat peraga
bukan buatan pabrikan, namun di buat sendiri dengan
bahan barang bekas yang sudah tidak dipakai.
Tujuannya agar para guru maupun dosen bisa
membuat alat peraga sendiri dengan memanfaatkan
barang bekas yang ada di sekitarnya. Biaya
pembuatanya murah tidak membebani anggaran
sekolah, sehingga memungkinkan untuk dibuat di
sekolah yang berada di perkotaan maupun di pelosok
.
Penggagas Media pembelajaran sederhana dan
murah itu adalah Drs. Winarto, M.Pd., dosen Fisika
Universitas Negeri Malang (UM). Hasil karyanya
sangat bermanfaat untuk menunjang proses belajar
mengajar di sekolah.

Ingin Aplikasikan di Dunia Nyata

“Ini kami sedang sharing dengan guru-guru SD di
Kota Batu tentang cara membuat alat peraga yang
menarik dan murah. Pembelajaran di kelas biar tidak
membosankan, dengan demikian karya saya bisa
dipakai dimasyarakat,” kata Winarto.
Pria kelahiran 10 Juli 1957 itu menceritakan, dia
membuat alat peraga tersebut sejak delapan tahun
lalu. Dia merasa prihatin dengan guru yang selalu
bergantung pada alat peraga yang supermahal
yang hanya mampu dibeli oleh sekolah-sekolah di
perkotaan saja.
“Perkembangan teknologi memang harus
diikuti, tetapi jangan sampai terlalu bergantung
pada teknologi. Guru maupun dosen agar
selalu berkreatif untuk menciptakan media
pembelajaran sendiri, karena gurulah yang tahu
persis tentang materi yang akan disampaikan
dan alatnya,” tandas dosen Fisika UM tersebut.

Jelaskan Konsep Kerja Kapal
Selam dengan Sedotan
Bekas.
Menjelaskan kansep kapal selam bisa
tenggelam apabila menggunakan metode
ceramah agak sulit difahami, cara yang paling mudah
dengan alat peraga. Dia kemudian mengambil botol
bekas air mineral ukuran paling kecil. Kemudian
Win memperagakan hukum Archimedes (jika suatu
benda dicelupkan ke dalam zat cair, maka benda itu
akan mendapat tekanan ke atas yang sama besar
dengan berat zat cair yang terdesak oleh benda
tersebut) dengan botol tersebut.

Botol Air Mineral Jadi Peraga Cara
Kerja Dinamo
Tak hanya itu, dia juga mengambil
botol bekas tempat air mineral ukuran
paling besar. Botol yang ini makin aneh
lagi bentuknya. Sebab,ditempeli empat
kumparan kabel yang dirapikan dengan
pelat dan di temepelkan di tiap sisi botol
tersebut. Di bagian atas botol diberi
baling-baling dari batang kayu yang diberi
tiga warna (kuning, hijau, biru), dua warna
(kuning dan biru), hingga satu warna
saja. Di bagian penyangga baling-baling
itu diberi magnet. Lalu, dia menarik
benang yang dililitkan ke penyangga
baling-baling tersebut dan baling-baling
ada magnetnya berputar, sehingga
magnet menginduksi kumparan kabel.
Kumparan yang telah terinduksi
elektronnya akan bergerak akibatnya
bermuatan lisrtik dan akhirnya bisa
menya-lakan lampu.
“Anda bisa lihat sendiri dua lampu
kecilnya nyala, inilah cara kerja
dinamo. Kerjanya mirip yang dipakai
pembangkit listrik di Karangkates.
Orang-orang biasa menyebutnya
dengan GGL (Gaya Gerak Listrik),”
imbuh pria 59 tahun tersebut.
Dia juga menunjukkan miniatur pesawat yang
didesain tanpa awak. Pesawat dari styrofoam ini
menggunakan tenaga surya. “Ini alat peraga materi
tenaga matahari. Jadi, lebih murah daripada beli ke
pabrik,” tandasnya.
Penulis: Djoko Wibowo

Botol itu diisi dengan sedotan air mineral yang
dipotong sekitar 4 sentimeter. Kemudian dibentuk
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Dosen senior itu memberikan contoh cara
mengoperasikan alat peraga di ruang laboratorium
berukuran 6x8 meter itu. Dosen Fisika UM spesialis
pembuat alat peraga pembelajaran Fisika dari bahan
daur ulang yang sedang memberikan pelatihan
pada guru SD se-Kota Batu.

menyerupai huruf ‘U’ dan diikat dengan klip kertas.
Lalu dimasukkan ke dalam botol dan ditutup rapatrapat dengan botol berisi air. “Anda bisa lihat sendiri
kan saat botol ini ditekan. Sedotan tadi tenggelam
dan ketika dilepas akan naik ke atas lagi. Konsep ini
yang digunakan untuk kapal selam,” ujar pria asal
Kediri tersebut.

UM SEBAGAI PUSAT UNGGULAN
INOVASI BELAJAR DAN PEMBELAJARAN
nomor 14 tahun 08 Juni 2016
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Oleh: Suyono
Jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra

P

erihal belajar dan pembelajaran memiliki
cakupan yang sangat luas. Belajar dan pembelajaran juga mempunyai posisi strategis
dalam pendidikan. Oleh karena itu, pilihan pada belajar dan pembelajaran sebagai arus besar penelitian
dan pengembangan di UM sudah tepat. Dengan memilih belajar dan pembelajaran sebagai arus utama
dalam penelitian dan pengembangan, berarti kegiatan penelitian dan pengembangan yang dilakukan
oleh sebagian besar mahasiswa dan dosen diarahkan
mampu menjelaskan secara mendalam dan tuntas
dimensi dan aspek-aspek yang berkaitan dengan
belajar dan pembelajaran dalam arti yang seluasluasnya.
Pentingnya Inovasi Belajar dan Pembelajaran
Inovasi belajar dan pembelajaran saat ini dan terlebih-lebih untuk waktu yang akan datang sangat
diperlukan. Ada sejumlah alasan yang menuntut perlunya inovasi belajar dan pembelajaran dilakukan.
Pertama, proses dan hasil belajar dan pembelajaran
saat ini baik di sekolah maupun di kampus belum
sepenuhnya memuaskan. Masih tersedia ruang yang
sangat luas bagi siapa saja untuk berkreasi dalam
rangka melakukan inovasi belajar dan pembelajaran

di sekolah dan di kampus. Inovasi belajar dan pembelajaran itu dilakukan untuk kemajuan pendidikan
dan sekaligus kemajuan bangsa Indonesia.
Kedua, inovasi belajar dan pembelajaran merupakan
investasi untuk jangka panjang. Kemajuan suatu
bangsa sangat ditentukan bagaimana pendidikannya
dikelola. Bagian penting dalam pendidikan adalah kegiatan belajar setiap warga negara dan pelaksanaan
pembelajaran di sekolah dan kampus. Pelaksanaan
pembelajaran di sekolah dan kampus, walau mungkin tidak disadari, akan berdampak pada bagaimana
warga bangsa ini belajar di setiap kesempatan. Mengingat dampaknya untuk jangka panjang, perihal inovasi belajar dan pembelajaran dapat dianggap sebagai investasi jangka panjang yang perlu dilakukan
secara sistematis dan berkelanjutan.
Ketiga, tanpa inovasi belajar dan pembelajaran, proses dan hasil belajar dan pembelajaran hanya akan
datar-datar saja, sementara negara tetangga terus
berbenah lebih cepat. Artinya, tanpa inovasi tersebut,
kinerja bangsa ini di bidang pendidikan akan semakin
tertinggal. Bila kinerja bidang pendidikan tertinggal,
maka kinerja bidang-bidang lainnya akan tertinggal
juga. Keadaan yang demikian, tentu tidak diharapkan
terjadi di negara yang serba ada ini.

Prasyarat dan Target Inovasi Belajar dan Pembelajaran
Prasyarat untuk melakukan inovasi belajar dan pembelajaran adalah adanya kreativitas dan penelitian
yang terus-menerus. Kemauan untuk berubah, dan
“kebebasan” untuk berkreasi juga merupakan bagian dari prasyarat yang lain. Adanya kreativitas
memungkinkan seseorang mampu melihat sisi lain
atau sisi baru dari yang tidak dilihat oleh orang lain.
Kemampuan yang demikian itu, sangat diperlukan
bagi seseorang untuk melakukan penelitian. Adanya
kreativitas memungkinkan penelitian menghasilkan
temuan baru, seputar inovasi belajar dan pembelajaran. Bila tanpa kreativitas, penelitian hanya akan
mengulang-ulang penelitian sebelumnya atau hanya
pindah lokasi atau berganti sumber data. Penelitian
yang demikian tidak akan menghasilkan inovasi belajar dan pembelajaran.
Target inovasi belajar dan pembelajaran. Seluruh
komponen dan tahapan belajar dan pembelajaran dapat dijadikan sasaran penelitian dan inovasi.
Siswa, guru, bahan dan sumber belajar, interaksi
belajar-mengajar, media dan asesmen pembelajaran semuanya dapat dijadikan sasaran inovasi belajar

dan pembelajaran. Sementara itu, tahapan pembelajaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai
evaluasi pembelajaran juga dapat dijadikan sasaran
inovasi belajar dan pembelajaran. Targetnya adalah
ditemukan atau dikembangkannya inovasi belajar
dan pembelajaran berdasarkan (serangkaian) penelitian yang dilakukan secara bersungguh-sungguh.
Kadar keinovatifan temuan dan hasil inovasi itu tentu
relatif. Setidaknya ada tiga jenjang yang menggambarkan temuan riset untuk melakukan inovasi belajar dan pembelajaran. Tiga jenjang itu adalah benarbenar baru, modifikasi besar, dan modifikasi kecil.
Modifikasi di sini merujuk pada temuan atau karya
lama yang dimodifikasi disesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Adapun ruang lingkupnya untuk jangka
menengah (3-5 tahun ke depan) seperti pada tampilan berikut.
Strategi Menuju Inovasi Belajar dan Pembelajaran
Adapun bidang-bidang penelitian yang lebih rinci
yang akan digarap selama tiga tahun ke depan
(2017—2019) dijelaskan berikut.
Bidang Penelitian
1. Studi Funamental model pengembangan profesional ke pegembangan kapabilitas dengan
pendekatan “belajar berbasis kehidupan”.
2. Trans-discipline based curriculum dengan fokus
topik:
a) Fleksibilitas dan perluasan kurikulum (extended curriculum) transdisiplin (lintas bidang
antar prodi, antar fakultas, antar perguruan
tinggi), dan integrasi MOOCs ke dalam kurukulum program studi.
b) Pola konvergensi keilmuandalam roses inovasi
bidang studi.
c) Transversal compentency (jenis kecakapan
abad-21).
d) Entreorenuership-based learning.
e) Perluasan inovasi model belajar transdisiplin
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Keempat, inovasi belajar dan pembelajaran yang dilakukan secara sistematis dan terus-menerus akan
memiliki multiplayer effect bagi bidang-bidang lainnya. Efek yang demikian itulah yang semestinya terus
disadari oleh semua pihak dan terutama oleh guru,
dosen, siswa, dan mahasiswa untuk terus berbenah,
mengingat efektnya yang begitu luas. Proses dan hasil belajar yang berkualitas, utamanya karena inovasi
belajar dan pembelajaran, akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia secara keseluruhan. Lebih
lanjut, sumber daya manusia yang berkualitas akan
berdampak pada kinerja bangsa, kesejahteraan warga bangsa, dan eksistensi bangsa Indonesia dalam
kancah percaturan Indonesia di dunia.

STEM.
f) Pola interaksi belajar kesebayaan dalam jaringan.
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3. Multiple Learning resources dengan fokus topik:
a) Pengembangan sumber belajar berbasis TIK
yang menorong otonomi belajar.
b) Pengembangan sumber belajar transdisiplin
untuk inovasi bidang studi.
4. IT Fusion in curriculum and learning dengan fokus
topik:
a) Perluasan inovasi blended learning.
b) Perluasan inovasi online courses dan open
online course berbasis kehidupan dan bersifat
friendly
5. Learner’scharacteristic dengan fokus topik:
a) Perilaku mahasiswa daam penggunaan sumber belajar.
b) Preferensi belajar mahasiswa.
c) Self-Concept dan kebutuhan pengembangan
diri mahasiswa menghadapi masa depan.
6. Learning strategies and approach dengan fokus
topik:
a) Riset dan pengembangan model, desain, dan
atau skenario belajar berbasis kehidupan untuk pengembangan kapabilitas mahasiswa.
b) Riset dan pengembangan model manajemen
sumber belajar berbasis kehidupan untuk
pengembangan kapabilitas .
c) Riset dan pengembangan desain model pembeajaran dan project based learning .
d) Riset dan pengembangan model pembelajaran bioteknologi untuk masyrakat.
e) Riset dan pengembangan cultural responsive
learning ( pembelajaran berbasis kearifan lokal) dengan unggulan: (a) program internasionalisasi bahasa indonesia, BIPA UM, dan (b)
pembudayaan moral Pacasila dalam konteks
kehidupan global.
Strategi menuju inovasi belajar dan pembelajaran. Pelibatan mahasiswa dalam penelitian dan

pengembangan perlu terus dilakukan. Gencarnya
kiprah KBK juga bagian dari strategi menuju inovasi belajar dan pembelajaran yang semakin kuat.
Upaya yang sporadis sungguh tidak menguntungkan. Perkuliahan dan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset juga menjadi gerakan. Agenda rutin
tahunan, misalnya bersamaan dengan ulang tahun
lembaga (dies natalis), yang berupa kegiatan hibah
kompetitif penelitian, penulisan artikel hasil penelitian, penulisan buku berbasis penelitian, baik untuk
dosen maupun guru juga akan dilakukan. Juga akan
diadakan majalah “Membangun Budaya Riset dan
Inovasi Pembelajaran”.
Mulai 2017 dengan dukungan pendanaan Islamic
Development Bank (IDB), penelitian yang mengarah
pada inovasi belajar dan pembelajaran mulai dilakukan. Satu paket dengan pendanaan IDB tersebut juga
disiapkan dana research grant untuk 66 judul yang
akan dikerjakan selama tiga tahun mulai 2017. Selain itu, juga dikembangkan Reseach Concortia yang
dikelola di setiap perguruan oleh empat perguruan
tinggi (Untirta, Unej, Unmul, dan UM), UM memilih
fokus learning innovation. Lebih lengkapnya, untuk
mencapai inovasi belajar dan pembelajaran, dengan
pendanaan dari IDB, mulai 2017 di UM dilaksanakan
pengembangan kurikulum, pengembangan staf, research grant, dan research concortia , sebagaimana
tergambar pada tampilan visual berikut:

Khusus mengenai penelitian, untuk mewujudkan inovasi belajar dan
pembelajaran, dipandu dengan peta jalan penelitian seperti tergambar
di atas.

Manajemen Inovasi Belajar dan Pembelajaran

Inovasi Belajar dan Pembelajaran Ke Depan
UM akan berusaha dan terus berusaha melalui serangkaian penelitian untuk menjadi Pusat Unggulan Inovasi Pembelajaran. Usaha itu diawali dengan
melakukan meta-analisis dan meta-sintesis hasilhasil penelitian pendidikan yang telah dilakukan
dosen dan mahasiswa selama ini. Hasil meta-analisis
dan meta-sintesis itu untuk tahap pertama (2016)

Pada 2017 dan tahun-tahun berikutnya, meta-analisis dan meta-sintesis akan terus dilakukan dan semakin terfokus. Lebih lanjut, penelitian baru akan
lebih terfokus untuk menghasilkan inovasi belajar
dan pembelajaran. Penelitian-penelitian yang dapat
dijadikan landasan untuk menemukan inovasi belajar
dan pembelajaran akan semakin diutamakan, sebagaimana yang dipaparkan dalam penjelasan hibah
penelitian di atas.
Pilihan menjadi pusat unggulan inovasi belajar dan
pembelajaran bagi UM sudah tepat. Selama ini, belum ada LPTK yang secara serius menggarap perihal
belajar dan pembelajaran sebagai arus besar penelitian dan pengembangan institusinya. Oleh karena itu,
setelah 2019, yakni setelah pendanaan IDB berakhir,
penelitian dan pengembangan mengenai belajar dan
pembelajaran perlu terus dilanjutkan. Apabila dikerjakan secara konsisten dan bersungguh-sungguh,
UM sebagai pusat unggulan belajar dan pembelajaran benar-benar terwujud bukan hanya untuk level
nasional tetapi juga internasional.
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Manajemen inovasi belajar dan pembelajaran sangat
penting untuk mewujudkan UM sebagai pusat unggulan inovasi pembelajaran. Tanpa manajemen yang
baik, kreativitas, hasil penelitian, inovasi, dan bahkan
produk karya yang telah dihasilkan hanya akan tercecer dan bahkan sulit dicari jejaknya ketika ketika
gagasan, temuan dan produk hasil inovasi diperlukan
atau dikembangkan lebih lanjut. Manajemen inovasi
itu, sekurang-kurangnya terdiri atas (1) dokumentasi
terpusat dan terpadu, (perlu diciptakan unit pusat
dokumentasi dan publikasi karya ilmiah inovatif), (2)
dilakukan kegiatan meta-analisis dan/atau metasintesis secara sistematis dan berkelanjutan atas
hasil-hasil penelitian yang telah dicapai selama ini,
(3) dilakukan hilirisasi hasil-hasil penelitian menjadi model atau prototipe dan bahkan produk unggulan, (4) dilakukan gelar karya inovatif milik dosen
dan mahasiswa setiap tahun secara terus-menerus,
dan (5) perlunya dibangun majalah “budaya riset dan
inovasi pembelajaran”. Majalah ini untuk mewadahi
bagaimana proses membangun budaya penelitian
dan inovasi pembelajaran dilakukan di UM. Perbedaan dengan jurnal, majalah ini untuk memuat proses dan praktik-praktik baik yang telah dilakukan oleh
semua pihak dalam membangun budaya penelitian
dan inovasi pembelajaran, sedangkan hasil penelitian dan inovasi pembelajaran dimuat dalam jurnal
ilmiah yang telah tersedia baik di dalam maupun di
luar negeri.

berupa buku-buku inovatif berbasis penelitian yang
diolah dari sejumlah penelitian dosen dan mahasiswa. Usaha itu akan terus dilakukan sampai berhasil dirumuskan simpul-simpul keunggulan penelitian
yang dapat dijadilkan basis untuk melakukan inovasi
belajar dan pembelajaran.

Alumni UM Sukses Pasarkan
Hasil Penelitian
nomor 14 tahun 08 Juni 2016
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Sutikno, S.Pd., M.M

Namanya Sutikno. Guru yang berpenampilan kalem hobi meneliti ini lulusan IKIP
Malang. Pria tiga anak ini mempunyai ketertarikan mengembangkan probiotik untuk dikomersialkan, ternyata hasilnya luar
biasa. Hal inilah yang mengantarkan dia
menjadi pengusaha sukses di Malang.
Saya bekerja sebagai Guru, disela-sela bertugas sebagai guru saya tidak berhenti berinovasi dalam hal
apapun. Ketika saya belum seperti sekarang ini, dulu
tidak pernah bekerja hanya satu macam, atau tidak
hanya mengajar saja. Saya selalu mempunyai pekerjaan sampingan.Pada akhirnya saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan penelitian di bidang
probiotik. Untuk menghasilkan probotik itu, jalannya
cukup berliku.
Saya mulai penelitian tahun 2003, kemudian pertengahan tahun 2003 sudah menghasilkan produk
tetapi masih belum stabil. Kemudian saya teruskan
sampai dua tahun, baru produk itu layak untuk dijual.
Perkembangan selanjutnya, saya memasarkan sendiri produknya, sepulang saya mengajar senin sam-

pai Sabtu. Sabtu sore saya memasarkan sendiri ke
Tulungagung dan Minggu sore saya kembali lagi ke
Malang. Begitu seterusnya, jadi saya bekerja tujuh
hari dalam seminggu. Syukur alhamdulillah di Malang
ini ada orang yang berminat untuk membeli produk
saya, disitulah omset saya makin hari makin meningkat.
Omsetnya sekarang sudah cukup besar sehigga dapat
menambah penghasilan yang cukup lumayan bagi kami.
Hal yang penting bagi saya bahwa, “dalam hidup ini
kita harus selalu berusaha jangan hanya berpikir satu
bidang usaha saja, akan tetapi bidang bidang yang
lain juga. Mainset sukses itu harus dimiliki oleh setiap
lulusan Perguruan Tinggi, khususnya UM Perguruan
Tinggi yang berbasis pendidikan.” Mereka kalau hanya mengandalkan penghasilan dari mengajar saja,
mungkin kehidupannya tidak jauh berbeda dengan
guru-guru yang lain.
Saya mempunyai kepekaan di bidang penelitian,
dalam pengembangan diri saya mengikuti seminarseminar. Seminar-seminar yang saya ikuti seperti;
seminar entrepreneur, pemberdayaan diri, dan sebagainnya. Usaha saya yang tidak pernah lelah itu meningkatkan kemampuan, dan pada akhirnya membuahkan hasil.
Hasilnya sekarang ini, saya mampu membiayai dua
orang anak yang masih kuliah. Anak yang pertama
kuliah di Universitas Brawijaya semester tiga, yang
kedua kuliah di Australia juga semester tiga. Karena

tambak udang, industri ikan air tawar, juga industri
peternakan ayam. Dengan menggunakan probiotik
ini, kesehatan dari hewan-hewan yang dipelihara
bisa terjamin dan bisa panen lebih baik.

Berdasar pengalaman ini, saya mengajak para lulusan UM semuanya saja, jangan hanya mengandalkan
penghasilan dari mengajar saja. Akan tetapi waktu
yang dimiliki digunakan semaksimal mungkin, untuk
hal yang luar biasa, bisa melakukan penelitian, menulis buku, atau mencoba entrepreneur.

Udang yang dipelihara di tambak ini rentan terhadap kematian karena serangan penyakit penyakit.
Akan tetapi dengan menggunakan probiotik ini kematian dapat dicegah. “Oleh karena itulah saya mengajak para lulusan UM untuk berusaha, jangan hanya bertumpu menjadi pengajar atau bekerja di satu bidang saja,
akan tetapi berfikirlah ke bidang lain yang lebih menantang.”

Memanfaatkan sela-sela waktu kerja di sekolah, tentu masih ada waktu untuk mengembangkan diri. Kalau para alumni UM melakukannya dengan sungguhsungguh, maka Tuhan pasti memberi jalan, asalkan
jangan putus asa. Ibarat jalan ada rintangan batu
kerikil. Apabila usaha kita jatuh bangkit lagi sampai
akhirnya anda meraih sukses.
Seperti yang dikatakan Andiwongso “suskes adalah
hak saya, saya pun begitu“ sukses adalah hak saya
sehingga kalau saya mau semuanya bisa diwujud.
jadi kalau saya mau berhasil harus berusaha. Saya
bangun lebih pagi dari pada orang lain dan saya
bekerja lebih keras, itu kuncinya.”
Bagi adik-adik yang masih kuliah, ketika masih menempuh studi, sudah harus memikirkan apa saja yang
akan anda lakukan setelah lulus. “Jangan hanya tex
book oriented, atau hanya memepelajari ilmu murni.
Pelajarilah ilmu yang praktis guna mendukung kehidupan kita, untuk mencapai kesejahteraan.
Kalau kita hanya belajar ilmu itu saja maka, pengalaman terbatas. Kalau kita mempelajari ilmu yang
praktis, dan menerapkannya, maka Saudara bisa mejadi pengusaha yang bisa menghasilkan produk yang
bermanfaat bagi kita dan orang lain.
Produk saya probiotik ini bermanfaat bagi industri

Sukses itu berawal dari impian. Impian yang jelas,
sejelas mungkin. Tulislah impian itu dalam urutan
prioritas yang penting bagi anda. Tulislah impianimpian anda dalam kertas kemudian kejarlah mimpi
itu dan jangan berhenti berusaha dan berdoa. “Berdoalah dan yakinlah Tuhan akan mengabulkan permintaan anda.”
Penulis: Budiharto
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anak saya ini lahirnya hapir bersamaan selisih satu
tahun, yang satunya mengikuti program akse-lerasi
lulusnya bersama. Anak yang satu lagi masih kelas
dua SMAN 3 Malang.

M. Faikar,
Harumkan UM di Bulgaria
38
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kombinasi bersama sekitar 320 mahasiswa dari lima
puluh negara.
“Perlombaan diselenggarakan selama dua hari. Pada
hari pertama mengerjakan lima soal dalam waktu
lima jam. Bisa dibayangkan tingkat kesulitannya”,
tambah pria penghobi catur dan rubiks cube ini.

Muhamad Faikar Mustafidz Al Habibi menerima gelar kehormatan
saat mengikuti IMC ke 23 di Bulgaria

Harapan Muhamad Faikar Mustafidz Al
Habibi mengharumkan nama Indonesia
terwujud sudah. Faikar mempersembahkan Honorable Mention bersama
empat wakil dari peruruan tinggi Indonesia lainnya, dalam International
Mathematics Competition (IMC) ke-23,
yang dilaksanakan di Kota Blagoevgrad-Bulgaria pada tanggal 25-31
Juli 2016.
“Tentunya, Saya sangat bersyukur bisa mendapat kesempatan mewakili Indonesia dalam ajang IMC. Saya
sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik,
walaupun hanya Finish sebagai Honorable Mention”,
papar putra sulung pasangan Akhmad Munir dan Istiqomah ini menjelaskan pengalamannya.
Lebih lanjut, Mahasiswa semester enam Program
Studi Pendidikan Matematika Fakultas Matematika
dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UM ini menyampaikan perjuangannya berkompetisisi menyelesaikan soal-soal aljabar, geometri, analisis, dan

Sebelumnya, dalam ajang Olimpiade Nasional
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Perguruan Tinggi (ONMIPA-PT) yang diselenggarakan 23
s.d 27 Mei 2016 lalu, Mahasiswa kelahiran Sidoarjo,
2/2/1995 meraih perunggu. Kemudian dari hasil
seleksi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset,
Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ditjen Belmawa
Kemenristek Dikti), dirinya lolos dan ditunjuk sebagai
wakil Indonesia dalam percaturan IMC ke-23, bersama sembilan mahasiswa lainnya dari lima perguruan
tinggi, yaitu UGM, ITB, UI, UM, dan UNAIR.
Pelaksanaan Olimpiade Nasional MIPA sendiri melalui proses tiga tahap. Tahap pertama (09 Februari s.d 07 Maret 2016) peserta Olimpiade menjalani
seleksi di perguruan tinggi masing-masing, tahap
kedua dilakukan seleksi di wilayah/regional.
“Keberhasilan ini tidak mungkin Saya dapatkan
tanpa dukungan usaha, dan doa dari keluarga, buah
bimbingan para dosen, dan dukungan dari civitas
akademika UM, serta tentunya merupakan kehendak
Allah SWT” ungkap bangga pria relegius ini
IMC merupakan salah satu kompetisi matematik
yang bergengsi di dunia. Kompetisi ini telah dilaksanakan selama 23 tahun dengan peserta lebih 200
institusi dari 50 negara.

Penulis : Suhardi

The 4th International Conference
on Language, Society, and Culture in Asian Contexts
Atria Hotel , Malang

Workshop ELT Research and Publication
oleh Dr. Willy A. Renandya
dari National Institute of Education (NIE)

foto

kegiatan

Penandatangan Kontrak Kerja Pembangunan
Gedung Kuliah Bersama UM Tahun 2016

Rektor UM, Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M.Pd saat menadatangai Financial Agreement dengan Islamic Development Bank (IDB) pada Rabu, 18 Mei 2016, di Jakarta International
Convention Center (JCC).

Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) 2016
di Gedung Graha Cakrawala UM, (15/08/2016)

Bedah Buku “Bianglala Budaya” oleh
Drs. Nunus Supardi

