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Tak hanya memiliki segudang 
prestasi �ngkat regional maupun 
nasional, Universitas Negeri 

Malang (UM) patut berbangga atas 
p re sta s i  ya n g  d i ra i h  d i  � n g kat 
internasional. Salah satunya ialah 
prestasi mahasiswa FMIPA-FT UM yang 
berhasil menyabet gold medal dalam 
gelaran Interna�onal Student Affairs 
Inven�on, Innova�on and Design 
Compe��on (I-SAIID) 2019 di Malaysia 
pada Selasa (26/03). Kompe�si yang 
mengusung tema “Surging Ahead 
Through Crea�vity” ini diadakan oleh 
Universi� Teknologi Mara dan diiku� 
oleh mahasiswa se-Asia. 
 Tim FMIPA-FT UM terdiri dari 
Himmatul Ulya Alfaratri Syachofina 
(Fisika), Nur Aini Gama Lestari (Fisika), 
Lu�i Maulida (Fisika), Wendy Cahya 
Kurniawan (Teknik Elektro), dan Deni 
Ainur Rokhim (Kimia). Selain ingin 
membanggakan a lmamater UM, 
keempat mahasiswa FMIPA-FT UM ini 

 Penyajian presentasi yang 
ditampilkan �m FMIPA-FT UM saat I-
SAIID 2019 ialah dengan mengemas 
b u d a y a  I n d o n e s i a .  P e m b a g i a n 
presentasi yang mereka lakukan juga 
�dak hanya single player melainkan 
four player.

termo�vasi untuk menyebarkan pesan 
bahwa terumbu karang sangat perlu 
untuk dilindungi dan dijaga. Berangkat 
dari mo�vasi tersebut serta berbekal 
pengetahuan dan bimbingan dari Dr. 
Anugerah Ricky Wijaya, M.Sc. mereka 
berhasil menciptakan sebuah produk 
bernama “Sasori” hanya dalam kurun 
waktu satu bulan. Konsep yang mereka 
tawarkan dalam produk tersebut 
adalah sebuah teknologi detektor 
terumbu karang yang diakses melalui 
jaringan internet dan portable sehingga 
dapat digunakan semua orang dengan 
website dan aplikasi.

 Ta n t a n g a n  y a n g  m e r e k a 
hadapi bukanlah hal yang mudah. 

 Setelah berhasil memenang-
kan kompe�si I-SAIID 2019, mereka 
�dak berhen� untuk mewujudkan visi 
tersebut. “Tim kami beserta pembina 
Anugerah Ricky akan membuat start 
up, komunitas , dan konser vas i . 
Karena dengan menjaga laut dan 
terumbu karang, Indonesia mampu 
menjadi negara yang kaya raya”, 
ungkap Ratri.

Salah satu anggota mereka yakni 
Wendy Cahya Kurniawan sedang 
menempuh students exchange di 
Jepang sehingga mengharuskan �m 
ini berkoordinasi melalui videocall. 
Namun, hal itu �dak mematahkan 
semangat �m yang diketuai oleh 
Himmatul Ulya Alfaratri Syachofina. 
Mereka semakin giat berla�h dalam 
persiapan menuju I-SAIID 2019 di 
Malaysia dengan berla�h presentasi 
dan tanya jawab. 

Penulis: Salsabila Esya Kusdian� – Internship Humas UM

Membanggakan! Mahasiswa UM Raih Gold Medal di Malaysia
Berkat produk “Sasori” Mahasiswa UM sabet gold medal dalam gelaran I-SAIID 2019 di Malaysia

NOMOR	157	TAHUN	XX		APRIL	2019

Warta April 2019



2

Bank  Indonesia  mengadakan 
kegiatan kerjasama bersama �ga 
pergutuan �nggi negeri di Kota 

Malang, yaitu Universitas Negeri Malang 
(UM), Universitas Brawijaya (UB) dan 
Universitas Islam Negeri Maulana Malik 
Ibrahim (UIN Maliki). Acara tersebut 
merupakan program sosial Bank Indonesia 
berupa penandatanganan Perjanjian 
Kerjasama Program Beasiswa Bank 
Indonesia.  Kegiatan dilaksanakan di Ruang 

Mahoni, Hotel Savana Malang pada Jum’at 
5 April 2019 pukul 09.00 – 11.00 WIB.
 Penandatanganan  tersebut 
merupakan pembaruan perjanjian untuk 
jangka waktu dua tahun mendatang, karena 
program beasiswa yang dimaksud sudah 
berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. 
Untuk mendapatkan beasiswa ini �daklah 
mudah, se�ap mahasiswa yang berhak 
mendapatkan akan melalui berbagai 
tahapan  seleksi  dengan  berbagai 

Penulis: Ulya Fitriya – Internship Humas UM 

Bank Indonesia Pererat Kerjasama dengan UM 
Melalui Beasiswa
Wakil Rektor III UM, Dr. Mu’arifin, M.Pd meneken MoU dengan BI, 5 April 2019

 Waki l  Rektor  I I I  UM,  Dr. 
Mu’arifin, M.Pd. mengapresiasi pelaksa-
naan MoU antara UM dengan Bank 
Indonesia. “Saya mengapresiasi langkah 
nyata Bank Indonesia untuk mau peduli 
kepada mahasiswa UM khususnya 
dengan memberikan beasiswa BI. Saya 
yakin Beasiswa BI ini sangat dibutuhkan 
oleh mahasiswa,” terangnya.

 Jaka Se�awan, Depu� Kepala 
Perwakilan BI Malang menyatakan 
program sosial ini secara nasional sudah 
menyasar ke 107 perguran �nggi, namun 
di Kota Malang masih ke �ga PTN. Selain 
mendapatkan beasiswa, mahasiswa juga 
akan tergabung dalam komunitas Genbi 
yang memiliki seabrek kegiatan seper� 
pembekalan belajar diluar kelas seper� 
peduli sosial, kepemimpinan, dan 
pela�han wirausaha.

persyaratan yang harus dipenuhi. 
Beberapa persyaratan yang dipenuhi 
antara lain harus memiliki Indek Prestasi 
Kumula�f (IPK) diatas 3,00, berasal dari 
keluarga yang �dak mampu dan telah 
mendapatkan rekomendasi dari Wakil 
Dekan III.

Penulis: Suhardi - Humas UM 

UM Jalin Kerjasama dengan Sesko TNI
Rektor UM, Prof. Dr. Rofi’uddin, M.Pd dan Direktur Kerjasama Sesko TNI, Marsekal Pertama TNI Firdaus Syamsudin SIP
menandatangani nota kesepahaman bersama.

 Dikatakan, perwira siswa usai ikut 
pendidikan di Sesko TNI selama 7,5 bulan 
memerlukan pendidikan �nggi lanjutan di 
lembaga pendidikan �nggi yang diakui 
Kemenristekdik�.

Universitas Negeri Malang (UM) 
menjalin kerjasama dengan 
Sekolah Staf dan Komando (Sesko) 

TNI,  Selasa (2/4/2019), di Ruang Sidang 
Rektorat, Graha Rektorat lantai 8. Nota 
kesepahaman dilakukan antara Rektor UM 
Prof. Dr. Rofi’uddin, M.Pd dan Direktur 
Kerjasama Sesko TNI Marsekal Pertama TNI 
Firdaus Syamsudin SIP.
 “Kami kerjasama untuk kuliah 
pascasarjana, S2 dan S3 untuk perwira,” 
jelas Marsekal Pertama TNI Firdaus 
Syamsudin SIP.
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Universitas Negeri Malang (UM) 
t u r u t  a n d i l  p a d a  H a r i 
Kesiapsiagaan Nasional. UM 

melakukan Pela�han Simulasi Evakuasi 
Tanggap Bencana Keselamatan dan 
Kesehatan Kerja (K3). Simulasi bencana 
pada (26/04) antara lain bencana gempa 
bumi dan bencana kebakaran. Simulasi 
yang diadakan di lantai 1 sampai lantai 4 
Gedung Graha Rektorat UM diiku� oleh 
civitas UM yang berada di lantai tersebut.
 Tim K3 UM yang berperan 
sebagai pani�a pada simulasi tersebut. 
Simulasi tersebut didukung oleh BPBD 
Kota/Kab, BPBD Provinsi, Damkar, PMI, 
dan Dinas terkait. Simulasi bencana yang 
diadakan UM �dak hanya untuk 
memperinga� Hari  Kesiapsiagaan 
Nasional, namun hal ini juga bertujuan 
untuk mengetes alat-alat K3 yang 
menjadi salah satu kelengkapan fasilitas 

dari Gedung Graha Rektorat dengan 9 
lantai tersebut.
 Wakil Rektor II, Prof. Dr. Heri 
Suwignyo, M.Pd. memberikan sambut-
an dan ucapan terima kasihnya kepada 
seluruh civitas UM yang berperan pada 
simulasi tersebut.
 “Kita sudah melakukan simulasi 
Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional, 
jadi seper� inilah kira-kira jika terjadi 
bencana. Gedung ini sudah disiapkan 
kelengkapannya, jalur-jalur evakuasi 
melalui tangga darurat, melalui sinyal-
sinyal itu. Harapannya mudah-mudahaan 
jika suatu saat terjadi hal-hal yang �dak 
diinginkan maka kita sudah bisa 
melakukannya dengan baik �dak perlu 
panic �dak perlu takut dan cemas. Saya 
ucapkan terima kasih, mudah-mudahan 
ini bisa memberikan pelajaran langsung 
kepada kita semua”, terangnya.

 S e l a i n  i t u ,  b e l i a u  j u g a 
menjelaskan bahwa kegiatan simulasi ini 
�dak hanya akan dilakukan di lantai 1-4 
saja melainkan akan dilakukan di semua 
lantai Gedung Graha Rektorat UM. 
Kesiapan UM dalam menangani segala 
kemungkinan bencana yang terjadi di 
gedung berlantai 9 Graha Rektorat ini 
sudah dipersiapkan sejak bulan maret 
lalu. Beliau juga menegaskan bahwa 
kesiapan  UM  akan  keselamatan 
pegawainya di Gedung Graha Rektorat 
bersambut dengan tanggapan dari 
Ristekdik� yang menghimbau kepada 
seluruh PTN di Indonesia harus turut 
andil pada Hari Kesiapsiagaan Bencana 
Nasional.

UM Gelar Simulasi Evakuasi Bencana Gedung Bertingkat
Wakil Rektor II UM, Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd bersama Tim K3 UM melakukan simulasi bencana 

Penulis: Salsabila Indana-Internship Humas UM

“jenjang ini yang belum dimiliki oleh TNI, 
Sehingga harus kerjasama dengan 
sejumlah perguruan �nggi, sementara 
Sesko TNI ini sudah pendidikan paling 
�nggi di satuan TNI,” tambahnya.
 Menanggapi hal tersebut Rektor 
UM menyatakan siap menjawab apa yang 

dibutuhkan oleh Sesko TNI. Selanjutnya 
UM beserta Seko TNI akan merumuskan 
bersama  proses  Pendidikan  dan 
pembelajarannya.
 Kegiatan yang berlangsung 
sekitar satu jam ini dihadir para anggota 
RApim UM dan Jajaran para Pimpinan 

Kodam, Lanud. Abd. Shaleh, Lanal Malang, 
dan Kodim Malang.

Lanjutan hal 2
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Emil Dardak Ajarkan Kontekstual Learning Pada Mahasiswa UM
Wagub Ja�m, Dr. H. Emil Dardak, M. Sc. (kemeja pu�h) menjadi pembicara dalam Semnas yang diselenggarakan FIP UM  

Penulis: Riska Febrian� – Internship Humas UM

Era revolusi 4.0 yang sedang 
dihadapi sekarang merupakan 
tantangan dan peluang bagi 

masyarakat terutama pemuda. Sebagai 
wujud matakul iah  seminar  dan 
penataran, maka mahasiswa prodi 
Magister Manajemen Pendidikan 
Universitas Negeri Malang (UM) 
menyelenggarakan Seminar Nasional 
Pendidikan 2019.  Seminar yang 
mengusung tema “Peluang Dan 
Tantangan Manajemen Pendidikan 
Indonesia Pada Era Revolusi Industri 4.0 
Dan Society 5.0.” bertujuan memberi 
wawasan kepada seluruh mahasiswa 
UM.
 Pembicara yang turut yakni 
Prof. Dr. Nurul Ulfa�n, M. Pd. selaku 
guru besar FIP, Assoc. Prof. Dr. H. Imron 
Arifin, M. Pd. Sebagai Sekjen Asosiasi 
Prodi  Manajemen/ Administrasi 
Pendidikan Indonesia, Ferri Jubair 
sebagai CEO Clik Indonesia dan Dr. H. 
Emil Dardak, M. Sc. Wakil Gubernur 
Ja�m. Kegiatan yang berlangsung di 
gedung Sasana Budaya tersebut 
mampu memberi wawasan  mahasiswa 
yang turut hadir pada Sabtu, (27/4).

 Keberhasilan dalam industry 
4.0 akan terealisasi jika manusia cerdas 
m e n g ko m b i n a s i ka n  ko l a b o ra s i , 
komunikasi dan mo�vasi. Era revolusi 
industri 4.0 dan society 5.0 berdampak 
luas pada tuntutan semua aspek 
kehidupan, �dak terkecuali pendidikan. 
“Di era ini  melibatkan  seluruh 
stakeholders dan dapat dikelola 
menjadi peluang. Kepemimpinan 
pendidikan yang dibangun adalah 

 Gambaran era society 5.0 yaitu 
d a p at  m e nye l e s a i ka n  b e r b a ga i 
tantangan sosial dengan memasukkan 
inovasi  revolusi industri 4.0 dan 
masyarakat hidup lebih sesuai dan 
berkelanjutan dengan nilai-nilai dan 
layanan baru yang dibuat terus-
menerus.
 “Sudah saatnya kita pas�kan 
mahasiswa dan mahasiswi lebih 
mengasah bukan hanya sekedar 
penguasaan materi dari teksbook, 
tetapi kontekstual learning. Oleh 
karena i tu  d iper lukan karakter, 
kolaborasi dan menguasai skill digital 
yang menjadi prasyarat relevan di era 
industri 4.0” ujar Emil.

 Materi disampaikan secara 
panel dan dilanjutkan dengan tanya 
jawab. Acara berjalan dengan lancar 
dan ditutup dengan penyerahan 
cindera mata.

kepemimpinan pembelajaran yang 
disesuaikan dengan peluang dan 
tantangan revolusi industri 4.0 dan 
society 5.0.” ujar Ulfa�n.
 Selain peluang yang didapatkan 
pada era ini juga terdapat tantangan 
yang muncul di dunia pendidikan 
m i s a l n y a  p e m b e l a j a r a n  y a n g 
mengutamakan e-learning “Tantangan 
pendidikan Indonesia di era globalisasi 
era revolusi industri 4.0 dan society 5.0 
yakni kemunculan pendidikan negara 
asing di Indonesia sebagai dampak 
globalisasi. Munculnya disrup�ve 
innova�on di educa�on by online and 
distance learning massive dan besarnya 
pembiayaan pemenuhan jumlah dosen 
dan guru,” jelas Imron.
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 Fes�val Tempe tersebut dihadiri 
Walikota Malang, Ketua Tim Penggerak 
PKK kota Malang, Ketua LP2M Universitas 
N e g e r i  M a l a n g ,  K e p a l a  D i n a s 
Perindutrian, Kepala Dinas Pariwisata, 
Kepala Dinas Perdagangan dan dibuka 
langsung oleh Walikota Malang, Drs. H. 
Su�aji. Sebanyak 40 stan makanan dan 

 Fes�val Tempe terbuka gra�s 
untuk para pengunjung mulai pukul 
08.00–22.00 WIB. Penyelenggaran 
fes�val ini sekaligus memperinga� Hari 
Ulang Tahun Kota Malang yang ke 105 
dan Hari Kar�ni.

Sebuah gebrakan baru telah 
diciptakan oleh Mahasiswa Jurusan 
Seni dan Desain Fakultas Sastra 

Universitas Negeri Malang (UM) bersama 
Lembaga Peneli�an dan Pengabdian 
kepada Masyarakat (LP2M) UM sebagai 
bentuk pengabdian kepada masyarakat 
utamanya  Kota  Malang.  Dengan 
menggandeng Dinas Perindustrian 
(Disperin) Kota Malang, pihak UM 
berhasil menyelenggarakan Fes�val 
Tempe di Kampung Sanan pada Minggu 
(21/04).

minuman yang separuhnya merupakan 
olahan tempe seper� burger tempe, 
nugget tempe, sate tempe dan lain 
sebagainya turut memeriahkan acara ini. 
Selain itu, pengunjung akan diajak untuk 
“ B l u s u ka n  Ka m p u n g ”  s e h i n g ga 
p e n g u n j u n g  d a p at  m e n geta h u i 
bagaimana cara pembuatan tempe dan 
pengolahan limbah tempe serta bermain 
game seper� seper� live mural and 
grafi�, tradi�onal show, Mendol Unik, 
Hot Soybean Chip, Selfie Ter-unchh, dan 
Sental Sen�l. Tak berhen� sampai situ 
saja, Fes�val Tempe menyuguhkan 
berbagai macam penampilan yang akan 
menghibur para pengunjung di Panggung 
Utama seper�, Tradi�onal Show, 
Monohero, Fashion Show Anak, Sanan 
Choir dan berbagai penampilan menarik 
lainnya.
 Deryan Angger, Mahasiswa 
Jurusan Seni dan Desain Fakultas Sastra 
UM selaku Ketua Pani�a Fes�val Tempe 
mengatakan bahwa ide mengggelar 
Fes�val Tempe berawal dari ide dosen 
Jurusan Seni dan Desain Fakultas Sastra 
UM untuk merealisasikan PKM-M 

 Dalam sambutannya, Dr. H. 
Su�aj i ,  selaku  Wal ikota  Malang 
mengutarakan ucapan terima kasih 
kepada pihak UM yang telah memberikan 
pendampingan dan pengarahan kepada 
masyarakat di Kampung Sanan. “Saya 
juga memohon pada Lurah/Camat 
setempat untuk memberikan edukasi, 
bimbingan, manajemen pengelolaan dan 
produksi, serta manajemen pemasaran 
yang berkolaborasi dengan perguruan 
� n g g i  s e p e r �  U M  d a n  d a p a t 
menggandeng PTN lainnya.” Ucap beliau.

pengabdian  masyarakat  dengan 
mengeluarkan semua potensi  di 
Kampung Sanan. “Dengan mengeluarkan 
semua olahan tempe dan industri krea�f, 
itu akan menjadi icon baru di Kampung 
Sanan. Kami juga berharap Fes�val 
Tempe ini akan diadakan se�ap tahun 
dengan menambah massa sekaligus stan-
stan.” Ujarnya.

Festival Tempe Kampung Sanan Karya Mahasiswa UM  Jadi Icon Baru Kota Malang
Walikota Malang Drs. H. Su�aji dan Ketua LP2M UM Dr. Markus Diantoro, M.Si dalam pembukaan Fes�val Tempe Kampung Sanan 

Penulis: Salsabila Indana - Internship Humas UM
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 Dinda Aulia sebagai salah satu 
pani�a pelaksana pagelaran tar i 
t e r s e b u t  m e n g a t a k a n  “ K a m i 
mengadakan acara ini bertujuan agar 
semua orang dapat melestarikan tari 
tradisional. Terlebih kami mengundang 
para penari  muda berbekat dari 
sanggar-sanggar tari di Malang untuk 
merayakan Hari Tari Sedunia yang 

Sanggar Tari Karawitan Asri Kusuma 
(STKAK) menggelar pagelaran tari 
yang diadakan di Alun-Alun 

Merdeka Kota Malang. Pagelararn tari 
yang  d iadakan  bertu juan  untuk 
menyambut Hari Tari Sedunia ini 
mengundang minat banyak wisatawan 
untuk menyaksikannya, termasuk 
wisatawan dari mancanegara.  Rebecca, 
wisatawan asal Belanda ini berdecak 
kagum menyaks ikan tar ian yang 
ditampilkan oleh penari-penari STKAK. 
Ia terpukau dengan pertunjukkan tari 
yang ditampilkan oleh 36 penari STKAK, 
ia mengatakan “Nice dance” seraya 
tersenyum.

ia juga menjelaskan bahwa kegiatan 
yang dilaksanakan pada (27/04) ini 
m e r u p a ka n b e nt u k  ke p e d u l i a n 
generasi muda yang tergabung dalam 
Unit Kegiatan Mahasiswa STKAK yang 
berada di bawah naungan Universitas 
Negeri Malang (UM) kepada budaya 
Indonesia, khususnya tari tradisional.
 “Anak-anak kecil yang kami 
undang pada pagelaran tari ini kami 
harapkan akan mampu menjaga 
kelestarian tari tradisional di masa 
mendatang. Selain itu, disini juga ada 
karawitan yang merupakan budaya asli 
Indonesia yang juga perlu dijaga”, jelas 
Dinda Aulia.
 P a g e l a r a n  t a r i  i n i  j u g a 
m e n a m p i l k a n  Ta r i  R e m o  y a n g 
dimodifikasi oleh STKAK. Tarian yang 
ditampilkan oleh sebanyak 36 orang 
penari dari berbagai kalangan ini, �dak 
hanya penari dari STKAK saja, namun 
juga ada penari dari sanggar tari di 
Malang dan dari anak-anak SD. Selain 
itu, kegiatan ini juga menampilkan 3 

tarian unggulan dari STKAK yaitu, Tari 
Remo Massal, Tari Jaranan, dan Fire 
Dance. 
 Tidak hanya itu saja, beragam 
t a r i a n  y a n g  d i t a m p i l k a n  p a d a 
pagelaran tari tersebut, antara lain: 
Tari Beskalan Pa�h, Tari Ujung Alit, Tari 
Remo, Tari Aduh Manis, Tari Beskalan, 
Tari Nela, Tari Sorote Lintang, Tari 
Srikandi, Tari Bapang, Tari Kebat 
Ngigel, Tari Jamuran, Tari Ledhek 
Jimbe, Tari Seblang, Tari Jaranan, Tari 
Jaran Goyang, Tari G. Marsan, Tari Pak 
Eko dan Mbak Yesinta, Tari Bujang 
Ganong, dan Fire Dance.

Penulis: Salsabila Indana Zulfa - Internship Humas UM

Sambut Hari Tari Sedunia bersama STKAK UM
Sebanyak 36 penari menyajikan tarian dalam rangka memeperinga� Hari Tari Sedunia di Alun-Alun Kota Malang.  
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Wujudkan Tri Dharma Perguruan Tinggi Melalui FIP Mengabdi
Mahasiswa FIP UM melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Kedungkandang Kota Malang

Penulis: Riska Febrian� – Internship Humas UM

Mahasiswa sebagai agent of 
change dituntut membawa 
perubahan yang posi�f bagi 

masyarakat utamanya dalam bidang 
pendidikan. Hal itu sudah dibuk�kan 
oleh Badan Ekseku�f Mahasiswa (BEM) 
Faku l tas  I lmu  Pendid ikan  (F IP ) 
Universitas Negeri  Malang (UM) 
bersama Dewan Mahasiswa Fakultas 
(DMF), Himpunan Mahasiswa Jurusan 
(HMJ) dan Unit Ak�vitas (UA) yang 
melaksanakan pengabdian masyarakat 
di Yayasan Ulul Albab, RT 06, RW 07 
K e l u r a h a n  B u r i n g  K e c a m a t a n 
Kedungkandang, Malang pada Sabtu 
(30/3).
 K e g i a t a n  p e n g a b d i a n 
masyarakat ini merupakan bentuk 
perwujudan dari tri dharma perguruan 
�nggi yang mempunyai tujuan untuk 
mewujudkan kepedulian sesama anak 
bangsa dan berbagi ilmu pengetahuan 
dalam rangka meningkatkan mutu 
pendidikan. Kegiatan pengabdian 
masyarakat ini berlangsung sehari 
d i m u l a i  p u k u l  0 6 . 0 0  W I B 
pemberangkatan menuju lokasi sampai 
pukul 16.00 WIB. Usai �ba dilokasi, 

 Usai kegiatan pembelajaran 
dilanjutkan dengan kegiatan bimbingan 
b e l a j a r  m u l a i  d a r i  m e m b a n t u 
mengerjakan tugas dari guru, bimbingan 

 Mahasiswa yang ikut serta 
kegiatan ini dibagi tugas diberbagai 
kegiatan, diantaranya bersih-bersih 
ruang kelas mulai dari Kelompok 
Belajar (KB), Sekolah Menengah 
Pertama (SMP), Mushola, taman dan 
halaman yang dilaksanakan sebelum 
Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) 
dimulai. Ke�ka pembelajaran dimulai, 
mahasiswa juga ikut mengajar mata 
pelajaran dise�ap kelas mulai dari 
�ngkat KB, SD, dan SMP. Kegiatan 
p e m b e l a j a ra n  i n i  m e n ga j a r ka n 
mahasiswa untuk unjuk diri dalam 
mengajar dihadapan puluhan siswa 
d a n b e nt u k  i m p l e m e nta s i  d a r i 
khasanah ilmu yang sudah didapat 
mahasiswa.

seluruh mahasiswa melaksanakan 
apel pembukaan diawali dengan 
sambutan ketua pelaksana, ketua 
umum, kepala sekolah setempat dan 
pelepasan burung sebagai simbolik 
pembukaan acara.

 “Anak-anak  d is in i  sangat 
antusias dengan agenda ini. Mereka ak�f 
mendengar,  mengiku� berbagai 
kegiatan yang dilaksanakan. Namun, ada 
hal yang baru saya ketahui bahwa 
sekolah yang notabene tak jauh dari kota 
Malang siswa-siswanya �dak bisa 
berbahasa Jawa. Mereka justru fasih 
berbahasa Madura, bahasa Inggris dan 
bahasa Indonesia.” ujar Pridian�, salah 
satu anggota ormawa yang mengiku� 
pengabdian masyarakat.

belajar Al-Quran, ikut serta membantu 
dalam ekstrakur iku ler seni  dan 
olahraga. Dari kegiatan ini, mahasiswa 
harus ak�f,  k rea�f,  efek�f  dan 
menyenangkan dalam mengajar 
maupun membimbing belajar siswa.
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Kabar menggembirakan kembali 
datang dari mahasiswa Universitas 
Negeri Malang (UM), termasuk 

salah satunya �m dari Unit Kegiatan 
Mahasiswa (UKM) Marching Band Gita 
Wahana Bhak� (MBGWB) UM yang 
berlomba di Delta Marching Open Fes�val 
Indonesia (DMOF) Tahun 2019. Juara 
tersebut datang dari cabang lomba 
Individual Contest (IC) yaitu juara 1 IC Tenor 
dari Alaika Rahmatullah, Mahasiswa 
Jurusan Seni Tari & Musik, dan juara 1 
Colorguard Duet dari Widho Rofi Hakim 
Mahasiswa Jurusan Tata Boga serta 

 Acara yang diselenggarakan 
oleh Marching Band Delta Corps 
Simphony ini merupakan acara tahunan 
dan menjadi salah satu Program Kerja 
(Proker) dari UKM MBGWB UM. Acara 
ini merupakan ajang perlombaan bagi 
Marching Band se-Indonesia yang 
memiliki tujuan untuk mengasah bakat 
se�ap Player Marching Band dalam 
perlombaan.

Dina Anysa Tarsinggih Mahasiswa Ekonomi 
Pembangunan. Lomba ini diselenggarakan 
pada tanggal (15-17/3) yang bertepatan di 
GSG GOR Sidoarjo.

 S e b a ny a k  1 6  m a h a s i s w a 
M B GW B ya n g  m e n j a d i  T i m U M 
berangkat  untuk mengiku� dan 
mendapatkan juara dalam DMOF ke XVI 
T a h u n  2 0 1 9 .  T i m  d a r i  U M 
mempersiapkan lomba ini kurang lebih 
sekitar 3 bulan. Dalam lomba ini banyak 
s e k a l i  c a b a n g  l o m b a  y a n g 
diperlombakan, untuk Tim UM sendiri 
mengiku� 4 cabang lomba yaitu Brass 
Ensemble, Colorguard Duet, IC Pit dan 
IC Tenor. Dari 4 cabang yang diiku�, 
Mahasiswa UM berhasil menjuarai 2 
cabang.
 Salah satu mahasiswa UKM 
M B G W B  m e n j e l a s k a n  k e s a n 
mendapatkan juara DMOF.

 Lebih lanjut lagi mahasiswa ini 
menjelaskan bahwa target selanjutnya 
yaitu mengiku� lomba Bandung 
Marching Band Compe��on (BMBC) 
ya n g  d i l a k s a n a ka n  p a d a  b u l a n 
November mendatang.

 “Kesannya pas� bersyukur 
Alhamdulillah dapat juara dan dapat 
membuk�kan ke orang-orang yang 
pernah menganggap kita sebelah mata 
terlebih lagi karena UKM yang masih 
baru, namun dari juara ini kita dapat 
m e m b u k � k a n  k e  m e r e k a  d a n 
mengharumkan nama MBGWB serta 
UM juga”
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