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 Ada sebanyak 77 team yang 
ikut serta. Tim UM yang mengukir 
prestasi tersebut memberi nama 
produk pembelajarannya Smart Traffic 
Sign Games: Interac�ve Learning 
Multeamedia Based on Interac�ve 
Surface and Augmented Reality for 
Elementary School Students. Anggota 
kelompok tersebut terdiri dari lima 
mahasiswa yaitu Anton Agus Se�awan 
(FIP), Riza Aulia Afandi (FIP), Wahyu 
Pratama Putra (FIP), Deni Ainur Rokhim 
(FMIPA), Permata Windra Deasmara 
(FMIPA).

Hasil kolaborasi antara maha-
siswa Fakultas Ilmu Pendidikan 
(FIP) dan Fakultas Matema�ka 

dan Ilmu Alam (FMIPA) Universitas 
Negeri Malang (UM) berhasil meraih 
Gold Medal dalam kategori Language 
and Educa�on dalam ajang Inter-
na�onal Innova�on in Teaching and 
Learning (I-InTel) . Kegiatan yang 
d ise lenggarakan o leh Univers i� 
Teknologi Mara (UiTM) Kedah, Malay-
sia tersebut berlangsung selama dua 
hari (17-18 April) di Rainbow Paradise 
Beach Resort, Tanjung Bungah, Pulau 
Pinang, Malaysia.  Semua peserta yang berpar-

�sipasi mulai dari profesional (dosen, guru, 
prak�si, industri), Siswa IPTA / IPTS, dan 
siswa sekolah mengirimkan produk 
inova�f pada salah satu bidang yang sudah 
ditetapkan yakni bahasa dan pendidikan, 
sains dan teknologi, ilmu sosial dan inovasi 
umum (kategori terbuka, bukan produk 
pengajaran dan pembelajaran).

 Kegiatan ini memiliki par�sipasi 
yang terbuka untuk akademisi dari pusat 
akademik nasional dan internasional 
untuk memamerkan produk-produk 
pembelajaran dan pembelajaran inova�f. 
Dosen dan guru (termasuk trainee guru), 
pendidik guru, peneli�, pengembang 
materi dan kurikulum dan profesional 
dari sektor korporasi yang terlibat dalam 
pendidikan di seluruh Malaysia dan 
negara-negara tetangga turut hadir untuk 
berpar�sipasi.

 Dijelaskan Riza bahwa pelaksanaan 
kegiatan ini �dak ada oral presenta�on 
didepan juri dan semua p e s e r t a

 Anton dan Riza mengaku pertama 
kali mengiku� event internasional dan 
mendapatkan gold medals. “Pesannya 
untuk mahasiswa UM agar terus berjuang, 
karena tugas kita hanyalah berjuang, 
mengenai menang kalah kita serahkan 
kepada Allah. Semangat terus berprestasi, 
menjadi mahasiswa yang tak hanya 
berkutat dengan urusan akademik, tapi 
bisa berprestasi dalam hal non akademik.” 
pesan  Anton  selaku  ketua  �m.

“Peserta yang ikut berpar�sipasi banyak 
yang dari dosen, mahasiswa S1, S2 dan S3 
dari berbagai negara. Untuk kegiatannya 
d i s a n a  i t u  k i t a  p a m e r a n b i a s a 
menampilkan produk dan karya se�ap 
team. Membuat kreasi desain booth 
pameran dan penilaiannya dilakukan 
oleh juri yang keliling ke se�ap booth dan 
se�ap booth nya akan dinilai oleh 3 juri.” 
Jelasnya.

Penulis: Riska Febrian�  – Internship Humas UM

Lagi, Mahasiswa UM Raih Gold Medal I-InTel 
Kon�ngen UM yang meraih gold medal dalam Interna�onal Innova�on in Teaching and Learning (I-InTel)  di Malaysia
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Gelaran “Tri Factor Triathlon Asian 
Championship Series 2019” ini berada di 
level Asia Tenggara yang dihadiri lebih dari 
20 negara yaitu Belanda, Inggris, Amerika. 
Hadiah dalam kompe�si bergensi ini 
mencapai 5.000.000 VND/ Rp 3.500.000,00-
. Selain itu juga ada bonus free slot Tri Factor 
di  Balitung  Indonesia,  Jeju  Korea 
Interna�onal Triathlon,  Final Series 
Championship di China dan kacamata dari 
Oakley selaku salah satu sponsor Tri Factor.

ahasiswa Universitas Negeri MMalang (UM) kembali ber-
prestasi  di  kancah Inter-

nasional. Dibuk�kan oleh Marlingga Alfedo 
Prima yang berhasil menjuarai Tri Factor 
Asian Series Vietnam. Pemuda yang akrab 
disapa Edo ini menyabet penghargaan 1st 
Overall Standart Distance di kota Vung Tau, 
Vietnam. Triatlhon series tahun ini 
dilaksanakan pada Minggu (7/4) yang 
berhasil mengeksplore pemandangan dan 
cuaca yang cerah ala Vietnam.

Marlingga Alfedo mahasiswa Jurusan 
Pendidikan Jasmani dan Kesehatan UM ini 
pengungkapkan pengalamannya sampai di 
Vietnam.

“Hampir 14 tahun di dunia renang dan 
sempat juara mewakili UM dibeberapa 
event renang antar kampus se-Indonesia. 
Total dari semua event yang pernah saya 
iku� berhasil memperoleh 3 emas 2 perak 
dan 4 perunggu. Pada awal 2016 ada 
peluang  gabung  di  Triatlhon  dan 
bergabunglah ke Olahraga itu tepatnya di 
Jasalindo Sport” ujarnya.

Selanjutnya Edo menceritakan awal 
perjuangannya. Berawal dari 1 hari la�han 3 
kali sedangkan tetap ada perkuliahan, 
perasaan ragu dan bimbang luar biasa. Itu 
Pilihan yang berat, tapi kalau mau berhasil 
harus ada yang dikorbankan. Namun 
perbedaanya prestasi non akademik 
dibatasi umur dan masa keemasan orang 
itu sendiri. 

Penulis: Nuri Riskian – Internship Humas UM 
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Mahasiswa UM Sabet Juara Triatlhon di Vietnam
Marlingga Alfedo Prima (tengah) berhasil menjuarai Tri Factor Asian Series Vietnam

Harapannya bagi seluruh anak desa dan 
mahasiswa yang memiliki kemauan keras 
untuk merubah nasibnya.

“Semoga semua orang selalu fokus dan 
semangat di bidang akademik maupun non 
akademik. Selalu berhasrat �nggi mengejar 
tujuan hidup dan cita-cita serta jangan lupa 
berdoa dan bersyukur. Jangan cepat puas 
atas keberhasilan apa yang telah diraih. Agar 
nan�nya semakin banyak pemuda yang 
berprestasi �ngkat nasional ataupun 
internasional”, ujarnya.

Se�ap hari berla�h keras, memberanikan 
diri mengambil keputusan, hingga berhasil 
meraih 4 gelar juara antara lain Jepara 
Interna�onal Triathlon: 2nd Sprint Distance 
Age Group 19-29 tahun,  Pariaman 
Interna�onal Triathlon: 2nd Sprint Distance 
Age Group 20-29 tahun, Palembang 
Triathlon: 3rd Standart Distance Age Group 
20-25 tahun, hingga bisa diterbangkan ke 
Vietnam dalam Tri Factor Asian Series: 1st 
Overall Standart Distance.
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Su k s e s  b e r l a g a  d i  � n g k a t 
internasional bukanlah suatu hal 
yang  baru  bagi  mahasiswa 

Universitas Negeri Malang (UM). Tepat di 
penghujung hari bulan April 2019, Jody 
Oki Ibrahim dan Muhammad Irfan Farras 
sukses meraih medali emas sebagai 1st 
Winner pada kompe�si Nasyid Dai Voice 
Thailand – ASEAN Season 4 2019 di area 
Masjid Jamek Pa�ani, Thailand. Bersama 
anggota �mnya, Jody yang merupakan 
mahasiwa Fakultas Matema�ka dan Ilmu 
Pengetahuan (FMIPA) UM dan Irfan 
mahasiswa  PROBIS  (Pendidikan 
Keterampilan Otomo�f, Bisnis, Industri, 
dan Teknologi Informasi) UM berhasil 
menyisihkan 14 finalis dari Negara-
negara di ASEAN.
 Kompe�si yang diadakan sejak 
2016 sebagai agenda tahunan ini 
merupakan ajang untuk berunjuk 
kemampuan dalam bidang Nasyid 
Acapella. Jody menjelaskan jika Nasyid 
Acapella merupakan sebuah seni vokal 
suara dalam grup yang bernafaskan 
Islami. “Dan untuk acapella sendiri 

 Hal ini tentu ditujukan untuk 
mencapai hasil yang maksimal. “Satu �m 
harus memiliki visi yang sama baru 
dilanjutkan dengan adanya la�han giat. 
T im  kami  juga  didampingi  oleh 
perwakilan Asosiasi Nasyid Nusantara 
wilayah Jawa Timur untuk la�hannya,” 
ujar Irfan.

ar�nya tanpa alat musik, suara yang 
dihasilkan murni dari mulut sehingga 
terbentuk alunan harmoni yang padu,” 
ujarnya.

 Berawal dari ketertarikannya 
pada Nasyid sejak di bangku SMA, Jody 
telah sering mengisi di berbagai acara 
seper� pernikahan. Ia pun meng-
ungkapkan kekagumannya pada Nasyid 
akan nilai-nilai dan iden�tas yang khas

  Terkait jadwal la�han, kedua 
mahasiswa ini mengakui adanya jadwal 
la�han ru�n dengan �ga anggota lainnya. 
Tim yang bernama Qolbu Voice ini selalu 
berla�h sekali se�ap minggunya dan 
semakin menambah frekuensi la�han 
seiring dengan semakin dekatnya dengan 
hari perlombaan.

dalam se�ap lirik yang disampaikan. 
Irfan, yang tengah menekuni bidang 
p a r i w i s ata  d i  P ro b i s  U M ,  j u ga 
menambahkan keunggulan Nasyid. 
“Dengan menekuni Nasyid ini saya juga 
ingin berdakwah melalui seni suara tanpa 
perlu memainkan musik,” imbuhnya.

 “Salah satu wujud konkrit kami 
dalam hal karya adalah membuat single 
lagu dan mini album pertama kami. 
Mohon doanya agar  bisa  segera 
launching di tahun ini,” ungkap Jody 
antusias.

 Mampu membanggakan nama 
ka m p u s  d a n  b a n g s a  d i  ka n ca h 
innternasional merupakan pengalaman 
tak terlupakan bagi kedua mahasiswa ini. 
Perjuangan dan usaha keras mereka 
terbayar dengan pencapaian yang tak 
pernah dibayangkan sebelumnya. Jody 
dan  I r fan  mengungkapkan  rasa 
syukurnya atas semua dukungan yang 
telah diberikan dari semua pihak. Mereka 
juga berharap agar senan�asa semangat 
menorehkan prestasi-prestasi baru di 
bidang Nasyid.

Mahasiswa UM Gemakan Nasyid di Negeri Gajah Putih
Qolbu Voice 1st Winner pada kompe�si Nasyid Dai Voice Thailand – ASEAN Season 4 2019 

Penulis: Andita Eka Wahyuni -Internship Humas UM
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Assesor AUN-QA Visitasi Empat Prodi di UM
Rektor UM, dan Para Wakil Rektor UM menyambut para Assesor AUN QA di Ruang Sidang Senat, Graha Rektorat lt 9

Penulis: Ulya Aziza Fitriya – Internship Humas UM

 “Selain penilaian kualitas 
�ngkat nasional oleh Badan Akreditasi 
Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) 
dari Kementrian Ristekdik�, kita juga 
menyambut baik penilaian di�ngkat 
ASEAN. Hal ini merupakan peningkatan 
kualitas program studi UM di �ngkat 
ASEAN,” ujar Rektor UM, Prof. Dr. AH. 
Rofi’uddin, M.Pd.

Tim Assesor ASEAN University 
Network-Quality Assurance 
(AUN-QA) melakukan visitasi di 

Universitas Negeri Malang (UM).  
Delapan assessor yang berasaldari 
Thailand, Malaysia, Filipina, dan 
V i e t n a m  i n i  a ka n  m e m b e r i ka n 
assessment terhadap empat program 
studi yang berada di dua fakultas yaitu; 
Prodi  Pendidikan Bahasa Sastra 
Indonesia dan Daerah dan Pendidikan 
Bahasa Inggris di Fakultas Sastra (FS), 
serta Prodi Biologi dan Fisika di Fakultas 
Matema�ka dan Ilmu Pengetahuan 
Alam (FMIPA). Para  assessor diterima 
oleh oleh Rektor UM, Prof. Dr. AH. 
Rofi’uddin, M.Pd di Ruang Sidang Senat, 
Graha Rektorat UM lantai 9, Selasa, 21 
Mei 2019.

Visitasi ini berlangsung selama �ga hari 

(21-23 Mei 2019). Hari pertama kegiatan 

difokuskan presentasi dari masing-

masing program studi, kunjungan ke 

lokasi prodi, dan pertemuan dengan staf 

akademik. Hari kedua, assessor akan 

mengadakan pertemuan dengan 

mahasiswa, alumni, pegawai, dan kepala 

jurusan. Selanjutnya di hari terakhir, 

akan dilaksanakan presentasi hasil 

assessment oleh assessor dari masing-

masing prodi dan penutupan.
 Masing-masing prodi akan 

dinilai oleh dua assessor AUN-QA. 

Assessor untuk prodi Pendidikan Bahasa 

Sastra Indonesia dan Daerah adalah Asst. 

Prof. Dr. Ornlatcha Sivarak (Thailand) dan 

Mr. Prem Anand (Malaysia). Sedangkan 

assessor prodi Pendidikan Bahasa Inggris 

adalah Prof. Dr. Clatrita Carillo ( 

Philippines) dan Asst. Prof. Nimit 

Mengyeha (Thailand). Assessor untuk 

prodi Biologi adalah Prof. Dr. Yahaya Md. 

Sam (Malaysia) dan Assoc. Prof. Dr. 

Gerardo Largoza (Philipines). 
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Selanjutnya assessor untuk prodi Fisika 
adalah Assoc. Prof. Dr. Ngo Van Thuyen 
(Vietnam) dan Asst. Prof. Dr. Thasaneeya 
Ratanaroutai N (Thailand).

Rektor, Para Wakil Rektor UM dan Para Assesor AUN-QA

Pemberian Cinderamata oleh ketua Assesor AUN-QA kepada Rektor UM
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Upacara pengibaran bendera dalam rangka peringatan Hari Pendidikan 
Nasional (Hardiknas) Universitas Negeri Malang (UM)  diselenggarakan di 
Stadion Cakrawala UM, Kamis pagi (2/5). Peringatan Hardiknas tahun 2019 

ini dihadiri oleh seluruh Dosen dan Tenaga Pendidik (Tendik) UM, serta seluruh 
mahasiswa angkatan 2018. Tema yang diusung pada peringatan Hardiknas kali ini 
adalah “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan”, yang kemudian secara 
khusus dikembangkan menjadi sub tema “Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang Kompe��f, Inova�f, dan Berkarakter”.
 Sesuai dengan sub tema tersebut, Rektor UM, Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M.Pd. 
selaku pembina upacara, dalam amanatnya mengungkapkan bahwa tujuan utama UM 
adalah untuk menyiapkan peserta didik menjadi lulusan yang kompe��f, inova�f, dan 
berkarakter.

 Rektor UM juga menuturkan 
mengenai riset dan publikasi ilmiah 
sebagaimana yang tertuang dalam 
konsep tridharma perguruan �nggi, yang 
merupakan indikator pen�ng yang 
menunjukkan kualitas perguruan �nggi. 
Oleh karena itu, perlu untuk terus 
ditumbuhkan dan dipupuk agar menjadi 
kesadaran bahwa tugas dosen �dak 
hanya mengajar, namun juga wajib 
melakukan riset, publikasi ilmiah, dan 
pengabdian kepada masyarakat.
 “UM berharap, ide-ide baru 
untuk riset yang berkelanjutan terus 
bermunculan, yang pada gilirannya 
mens�mulasi perkembangan bidang-
bidang keahlian dan kepakaran para 
dosen,” pungkas Prof. Dr. AH. Rofi’uddin

Tujuan utama UM adalah menyiapkan 
peserta didik menjadi lulusan yang 
kompe��f, inova�f, dan berkarakter 
sehingga mereka siap memasuki dunia 
k e r j a  d a n  k e h i d u p a n  y a n g 
sesungguhnya,” ungkapnya.
 Dalam konteks tanggung jawab 
meningkatkan kualitas SDM, Prof. Dr. AH. 
Rofi’uddin, M.Pd mengingatkan kepada 
seluruh civitas UM agar ikut berperan 
ak�f dalam penyelenggaraan tridharma 
perguruan �nggi.
 “Saya ingin  mengingatkan 
seluruh civitas UM untuk ikut berperan 
ak�f dalam meningkatkan kualitas 
penyelenggaraan tridharma perguruan 
�nggi di UM, yang bermuara pada 
lahirnya lulusan yang unggul dan berdaya 
saing global,” tuturnya.
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Hardiknas 2019 Wujudkan SDM yang Kompetitif, 
Inovatif, dan Berkarakter
Rektor UM beserta para anggota Rapim UM melaunching logo Dies Natalis ke 65 &  Lustrum XIII UM

Penulis: Diana Rahmawa� Sutrisno - Internship Humas UM
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Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek Dik� (SDID) dari 
Kementrian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi 
(Kemen-ristekdik�), Prof. dr. Ali Ghufron Muk�, 

M.Sc., Ph.D kunjungi Universitas Negeri Malang (UM) untuk 
melakukan monitoring dan evaluasi terhadap project 4in1 
Islamic Development Bank (IsDB) di PIU-IsDB UM pada Rabu 
(15/05). Rektor UM, Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M.Pd beserta 
jajaran pimpinan UM lainnya menyambut Dirjen di Graha 
Rektorat. Kemudian rombongan berangkat untuk 
melakukan monitoring di gedung kuliah bersama yang masih 
dalam proses pembangunan.
 “Pembangunannya sangat cepat jadi saya tertarik 
untuk segera berkunjung ke lokasi. Kami sangat 
mengharapkan proyek ini selesai sesuai jadwal, bisa segera 
difungsikan untuk laboratorium maupun perkuliahan, 
sehingga bisa mendukung proses belajar mengajar di UM.” 
ujar Prof. Ali Ghufron saat pertama memasuki lingkungan 
proyek.
 Gedung kuliah bersama ini, jelas Joko Raharjo, 
merupakan salah satu proyeknya UM yang didanai oleh 
Islamic Development Bank. Gedung ini memiliki luas 
sekitar 44000 m2 dengan nilai kontrak sebesar IDR 365 M. 
Rencana durasi penyelesaian gedung tersebut adalah 22 
bulan, dimulai dari akhir bulan agustus 2018 hingga bulan 
juni 2020. Sebagian besar untuk ruang kuliah, dan 
laboratorium. “Kami berusaha memberikan yang terbaik, 
baik dari segi kualitas maupun kuan�tas,” tambahnya 
selaku project manajer PT PP yang menangani 
pembangunan gedung tersebut.

 “Kami sangat menyambut baik dan senang sekali 
dengan adanya kunjungan monev dari Pak Ali Ghufron, ar�nya 
dengan monev ini akan tau keberadaan dan kondisi yang 
sebenarnya. Meskipun sebenarnya se�ap 3 bulan sekali kami 
selalu melaporkan semua kegiatan ini di Jakarta,” terang Drs. 
Bambang Suprianto S.T., M.T. selaku direktur ekseku�f PIU-
IsDB UM.

Penulis: Ulya Aziza Fitriya - Internship Humas UM

Dirjen SDID Kemenristekdikti Tinjau Proyek Twin Tower PIU-IsDB UM
Direktur Jenderal Sumber Daya Iptek Dik� (SDID), Prof. dr. Ali Ghufron Muk�, M.Sc., Ph.D (�ga dari kiri), 
Rektor UM, Prof. Dr. AH.Rofi’uddin, M.Pd  (keempat dari kiri) melakukan monev pembangunan gedung IsDB. 
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Master plan Gedung Kuliah Bersama yang dibiayai oleh IsDB
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Konsep Edukasi dan Wirausaha Siapkan Mahasiswa Berjiwa Pemrakarsa
Prak�k Kewirausahaan Mahsiswa FIP UM

Penulis: Andita Eka Wahyuni– Internship Humas UM

 Program yang dirilis sekitar 
Maret 2018 ini terbentuk dengan latar 
belakang mempersiapkan mahasiwa 
yang mampu menjadi sosok inovator 
bagi masyarakat setelah menyelesaikan 
pendidikan �nggi. Arafah Husna, S.Pd., 
M .  M e d .  Ko m  s e l a ku  p e m b i n a 
Edupreneurship Center. “Secara umum 
orientasi mahasiswa ke�ka sudah lulus 
adalah sebagai job seeker bukan job 
creator dan hal inilah yang melatar-
belakangi program ini untuk mengubah 
pola pikir tersebut,” ujarnya.

Entrepreneurship telah menjadi 
bag ian  dar i  pembela jaran 
mahasiswa di kampus sebagai 

bentuk  kesiapan dir i  memasuki 
kehidupan masyarakat secara umum. 
Berkaitan dengan hal tersebut, Fakultas 
Ilmu Pendidikan Universitas Negeri 
Malang (FIP UM) membentuk program 
Edupreneurship Center sebagai media 
bagi mahasiwa FIP untuk mengem-
bangkan bakat kewirausahanya.

 Konsep Edupreneurship Center 
ini �dak hanya berorientasi pada 
wirausaha tetapi juga unsur edukasi 
serta peran teknologi dalam kom-
binasinya. Hal inilah yang membedakan 

 Kivnurosyidatul Rohmah salah 
satu anggota HMJ PLS menjelaskan 
bagaimana berjalannya program ini.

Edupreneurship dengan kan�n pada 
umumnya. “Jadi bagaimana wirausaha 
mahasiswa ini tetap memiliki unsur 
eduka�f dan bagaimana mereka 
m e m b e r i k a n  e d u k a s i  k e p a d a 
pelanggan atau rekan-rekan yang lain,” 
ujarnya.
 Dalam pelaksanaannya, pihak 
Organisasi Mahasiswa (Ormawa) FIP 
merupakan pengelola dimana se�ap 
Ormawa difasilitasi satu ruangan 
untuk menjalankan usahanya dan 
berbagai pihak dapat meni�pkan 
produk atau informasi jasa melalui 
program ini. Se�ap Ormawa akan 
memperoleh bantuan modal sebesar 
Rp2.500.000- di se�ap awal periode 
jabatannya.  

 Ruangan yang berjajar di 
s e b e l a h  u t a r a  g e d u n g  E 2  F I P 
merupakan lokasi Edupreneurship 
Center. Terkait produk dan jasa, se�ap 
Ormawa memiliki izin untuk menjalin 

 “Kita awalnya didanai pihak 
fakultas, jadi dipinjami modal dan di 
a k h i r  s a t u  p e r i o d e  n a n �  k i t a 
mengembalikan modal tersebut ke 
pihak fakultas sedangkan labanya 
masuk ke kas HMJ,” ujarnya

 Program Edupreneurship ini 
diharapkan dapat berkembang lebih 
baik di se�ap tahunnya dan berjalan 
efek�f serta berkelanjutan. Pihak 
Ormawa juga diharapkan mampu 
meningkatkan kual i tas program 
kerjanya dan memuncul inovasi-
inovasi baru di se�ap tahunnya.

 kerja sama dengan pihak dalam 
maupun luar kampus. Se�ap HMJ 
diharapkan mampu memperkenalkan 
ciri khas dari se�ap jurusannya melalui 
layanan jasa ataupun produk yang 
dihasilkan. Hal ini terkait dengan 
konsep edukasi yang diharapkan 
mampu menginovasi pelanggan untuk 
turut berkrea�vitas dan berwirausaha.
 Salah satunya seper� HMJ 
Teknologi Pendidikan (TEP) yang 
menawarkan jasa pengembangan 
media pembelajaran dan pembuatan 
video pembelajaran. “Jadi, diharapkan 
ke�ka customer datang i tu ada 
semacam pela�han kecil atau so� 
w o r k s h o p  t e n t a n g  b a g a i m a n a 
membuat dan mengembangkan media 
pembelajaran. Dis in i lah konsep 
edupreneurnnya. Kita �dak perlu pelit 
ilmu dan cukup saling berbagi ilmu saja 
disini,” jelas dosen jurusan Teknologi 
Pendidikan ini.

Warta Mei 2019
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Nailul Maghfiroh, S.Pd, adalah alumni 
Unviersitas Negeri Malang yang saat 
ini tercatat mengabdi di sekolah 

perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di 
Madrasah Ib�daiyah Darul Furqan, Yayasan 
Al-Rasyid Kabupaten Nunukan. Alumni 
Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas 
Ilmu Pendidikan, angkatan tahun 2013 ini 
mengiku� program dari Dompet Dhuafa. 
Perempuan kelahiran Gresik, 5 Maret 1995 
tersebut mengaku tertantang untuk 
mengabdi di sekolah tapal batas sebagai 
bagian dari upaya pemerataan pendidikan di 
halaman muka Indonesia.
 Sekolah yang populer dengan 
sebutan Sekolah Tapal Batas ini berada di 
Pulau Seba�k, pulau seluas 452.2 km2 yang 
terbelah menjadi bagian dari wilayah Negara 
Bagian Sabah, Malaysia (187,23 km2) di 
sebelah utara dan bagian dari wilayah 
Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan 
Utara (246,61 km2) di sebelah selatan. 
Sekolah yang terletak di Desa Sei Limau, 
Kecamatan Seba�k Tengah, Kabupaten 
Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara ini  
merupakan potret dari �mpang dan .

rumpangnya pendidikan di Indonesia, 
khususnya bagi anak-anak Tenaga Kerja 
Indonesia (TKI) yang bekerja di Malaysia
 Sebagaimana diberitakan oleh 
beberapa media nasional, anak-anak TKI, 
khususnya yang bekerja di perkebunan 
sawit di wilayah Pulau Seba�k Malaysia 
kurang mendapatkan fasilitas pendidikan 
serta mo�vasi untuk belajar dari orang tua 
mereka. Hal ini mendorong Hj. Suraidah, 
S.SKM., MNSc., untuk memfasilitasi anak-
anak tersebut dengan menyediakan 
pendidikan dasar di perbatasan. Berkat 
pengabdiannya ini, Suraida, selaku kepala 
sekolah, terpilih sebagai salah satu dari 72 
sosok peraih apresiasi di Fes�val Prestasi 
Indonesia 2017 yang diberikan oleh Unit 
Kerja Presiden Pembinaan Ideologi 
Pancasila (UKP-PIP) atau sekarang 
bernama Badan Ideologi Pembinaan 
Ideologi Pancasila (BPIP) kategori pegiat 
sosial.

Sekolah yang berdiri pada 2014 ini masih 

memiliki keterbatasan, baik dalam hal 

sarana prasarana maupun sumber daya 

manusia. Sebagian besar ruang kelasnya 

adalah rumah panggung bekas hunian 

pekerja kebun sawit. Siswa-siswinya harus 

menempuh sekira 2 jam perjalanan dengan 

jalan kaki dari rumah ke lokasi sekolah. Saat 

ini, telah tersedia sarana pemondokan putra 

dan putri bagi siswa-siswi yang jarak 

rumahnya jauh serta sarana peribadatan. 

Namun, keterbatasan sarana MCK 

membuat siswa harus mandi di sungai.
 Meski demikian, Nailul Maghfiroh 

tetap menjalani tugas dan kewajibannya 

dengan semangat mengabdi pada negeri. 

Mahasiswa yang ak�f di organisasi UKM 

(Unit Kegiatan Mahasiswa) Pramuka, 

Formadiksi (Froum Mahasiswa Bidik Misi), 

Seruni (Sentuhan Nurani Islam) BEM FIP, 

serta kegiatan kerelawanan pascagempa 

Lombok di Sekolah Guru Ceria Lombok 

Oktober 2018-Pebruari 2019 ini, pada 

awalnya mengaku harus menyesuaikan diri 

menghadapi keterbatasan seper� kendala 

transportasi, informasi, listrik, dan air. Bagi 

putri ke-10 dari sebelas bersaudara ini, 

menjadi pengajar di perbatasan adalah 

salah satu bentuk pengabdian kepada 

negara serta ibadah kepada Yang Maha 

Kuasa.      
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