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  Berdasarkan  laporan  kegiatan Monev  yang  disampaikan  Ketua  KI Pusat,  Gede  Narayana,  terdapat  355 Badan Publik di seluruh Indonesia. Dari jumlah  tersebut  yang  melakukan reg i s t ras i   da lam  ap l i kas i   emo‑nev.komisiinformasi.go.id sebanyak 264 Badan  Publik  atau  74,37%.  Hasil penilaiannya  9,58%  Badan  Publik  masuk  kategori    “Informa�f”,  10,70% masuk  ketogori  “Menuju  Informa�f”, 

Universitas  Negeri Malang  (UM) meraih  Anugerah  Keterbukaan Informasi  Publik  (KIP)  dengan kualifikasi  Badan  Publik  “Menuju  Infor‑ma�f”  dari  Komisi  Informasi  Pusat, Kamis, (21/11), di Gedung II Istana Wakil Presiden Republik  Indonesia.  Anugerah tersebut  berdasarkan  hasil  monitoring dan  evaluasi   (Monev)  KIP  Bulan September – November 2019. Predikat ini merupakan keduakalinya diraih UM, setelah  tahun  2018  juga  mendapat predikat Menuju Informa�f.

  Sementara  itu,  Wakil  Pre‑siden RI,  Prof. Dr.  KH. Ma’ruf Amin, mengajak  Badan  Publik  mening‑katkan  kepatuhan  amanat  UU  KIP. Salah  satu  misi  Pemerintah  dalam lima tahun ke depan adalah mewu‑judkan  “Pengelolaan  Pemerintahan yang Bersih, Efek�f, dan Terpercaya”, untuk  itu,  Ia  minta  kepada  para pimpinan  Badan  Publ ik   dapat meningkatkan  kual itas  konten informasi yang disampaikan, karena masyarakat   berhak  menerima informasi yang akurat dan benar.  

14,93%  masuk  kategori  “Cukup Informa�f”,  dan  sisanya  masuk kategori “Kurang Informa�f”.

  “Badan Publik harus mampu menjadi  rujukan  pertama  masya‑rakat dalam mendapatkan informasi, sekaligus  menjadi  ujung  tombak penangkal  hoaks,  baik misinformasi ataupun  disinformasi  yang  dapat m e n y e s a t k a n   m a s y a r a k a t ”, terangnya.
  “Kita  bersyukur  atas  hasil yang diraih oleh UM. Dari kontestan yang berpar�pasi dalam Monev KIP ini,   UM  berada  pada  Kategori menuju informa�f bersama 4 pergu‑ruan �nggi lainnya. 

  Menanggapi hasil monev ini, Wakil  Rektor  II  UM,  Prof.  Dr.  Heri Suwignyo, M.Pd yang hadir mewakili Rektor  UM  mengamini  hasil  yang raih oleh PPID UM.

  “Saya  ingin  mendorong seluruh  komisioner  agar  terus bersinergi  menciptakan  cara‑cara kerja yang cerdas dan inova�f untuk meningkatkan  kepatuhan  Badan Publik,” lanjutnya.

Lebih  lanjut,  Wapres  RI  menyam‑paikan bahwa Pemerintah memberi perha�an  kepada  Komisi  Informasi Pusat,  dan  mendorong  komisioner KIP untuk terus berinovasi mengawal keterbukaan informasi.
Wakil Rektor II UM, Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd menerima ser�fikat penghargaan dari Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana, S.E., M.Si,disaksikan Wapres RI,Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin dan Menkominfo, Johnny Gerard Plate, S.E. 
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LP2M UM Terapkan Hasil Inovasi TeknologiTambak Udang Penulis: : Budiharto – Humas UM Lembaga Peneli�an dan Pengabdian  kepada  Masyarakat  (LP2M‑UM) telah  berhasil  menerapakan  hasil inovasi teknologi   “Splash Aerator Energi Angin”.  Alat  yang  di  rekayasa  oleh  �ga dosen  Faku l tas   Tekn ik   yakn i :   Dr. Muhammad  Alfian  Mizar,  M.P,  Dr.  Eng. Mochamad Sholihul Hadi, S.T, M.Eng., dan Prof.  Dr.  Marji,  M.Kes.  Splash  Aerator Energi  Angin  ini  dirancang  untuk  digu‑nakan mentransfer oksigen ke dalam air tambak. Sehingga air tambak memenuhi syarat op�mum kebutuhan oksigen dalam budidaya udang. Dr. M. Alvian menyam‑paikan,”Usaha  budidaya  udang  mem‑punyai  syarat  op�mum  kandungan oksigen  yang  terlarut  dalam  air,  agar udang  bisa  hidup  dan  berkembang  di dalam  tambak/tempat  budidayanya. Batas  op�mum  kandungan  oksigen terlarut dalam air dalam budidaya udang sebanyak 4,5 mg sampai dengan 7,5 mg dalam 1 liter air. Untuk memenuhi syarat op�mum  kandungan  oksigen  tersebut diperlukan  penggunaan  aerator  yang dapat  mentransfer  oksigen  kedalam  air dengan cara mempercepat proses difusi dengan alat aerator.”

“Selama  ini  dalam  budidaya  udang  di tambak  menggunakan  aerator  yang digerakkan  oleh  tenaga  listrik  dengan daya  l istrik  yang  besar  sehingga memerlukan  b iaya   operas ional , akibatnya pembayaran listrik yang �nggi akan  mengurangi  pendapatan  petani tambak  udang,”paparnya.“Untuk mengatasi  kesulitan  aerasi  tambak u d a n g   a k i b a t   � n g g i n y a   b i a y a operasional  jika  menggunakan  tenaga listrik  yang  selama  ini  dirasakan  oleh masyarakat  petani  tambak  udang khususnya  mitra  di  Desa  Paciran Kecamatan   Pac i ran   Kabupaten Lamongan,  Kami  bersama  tim  mela‑kukan kegiatan bersama mitra sasaran  membuat  alat  “Splash  Aerator  Energi Angin”.   Alat   in i   d irancang  �dak menggunakan energi listrik, akan tetapi memanfaatkan  energi  angin,  sehingga bisa menekan biaya penggunaan listrik,  bahkan  �dak  bayar  sama  sekali,” tambahnya.  Penerapan teknologi ini bekerja‑ sama dengan  mitra PKM, di Wilayah Desa Paciran  Kecamatan  Paciran  Kabupaten

  Implementasi  Splash  Aerator Energi Angin untuk aerasi (penambahan oksigen  dalam  air)  diharapkan  dapat mengatasi  kesulitan  �ngginya  biaya operasional  dalam  memberikan  aerasi air  tambak  yang  selama  ini  meng‑gunakan  energi  listrik,  sehingga  biaya listrik  dirasakan  memberatkan  biaya operasional   masyarakat petani tambak udang di wilayah pantai utara.

Lamongan.”  Alasannya  lokasi  ini  sesuai dengan  fungsi  alat,  karena  wilayah  ini mempunyai luas tambak untuk produksi udang  lebih  dari  70  hektar  dengan jumlah  petani  tambak  sebanyak  lebih dari  30  orang.  Juga  terletak  di  daerah pemasaran  produk  udang  dipasok  ke pabrik‑pabrik pengolahan udang, untuk mendukung  kebutuhan  pasar  ekspor udang,  jelasnya”Teknologi  tepat  guna (TTG) Splash Aerator Energi Angin �dak hanya  diberikan  begitu  saja  kepada masyarakat  petani  tambak,”  namun dibekali  dengan  cara  memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang cara  pembuatan,  pengoperasian  dan perawatan  instalasi  Splash  Aerator Energi  Angin  oleh  Tim  pengabdian kepada masyarakat“, tambahnya.

Dr. Muhammad Alfian Mizar, M.P, Dr. Eng. Mochamad Sholihul Hadi, S.T, M.Eng., dan Prof. Dr. Marji, M.Kes menerapkanhasil inovasi Splash Aerator Energi Angin di Kab. Lamongan
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Pemilihan Duta Kampus UM Tahun 2019

  “Menjadi  pahlawan  UM  masa kini  dapat  dilakukan  oleh  siapapun warga  UM  (dosen,  tendik  maupun mahasiswa)  dalam  bentuk  aksi‑aksi nyata  pelaksanaan  tridharma  di bidang  pendidikan  dan  pengajaran, peneli�an  dan  pengembangan  ilmu, pengabdian kepada masyarakat, serta penguatan  kapasitas  kelembagaan,” jelas Rektor UM.

Universitas  Negeri  Malang  (UM), Sen in ,   11   November   2019,   d i lapangan  Graha  Rektorat  UM.  Tema yang  disampaikan  oleh  Rektor  UM, Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M.Pd tersebut merupakan  turunan  dari  tema  yang ditetapkan  Kementerian  Pendidikan dan  Kebudayaan  menetapkan  tema untuk  upacara  peringatan  Hari Pahlawan yaitu “Aku Pahlawan Masa Kini”.

“Aku  Pahlawan  UM  Masa  Kini” merupakan tema Upacara Peringatan Hari Pahlawan yang diselenggarakan  

“Aku Pahlawan UM Masa Kini”Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2019

Prof. Dr. AH. Rofi’uddin, M.Pd Rektor UM 
Penulis : Suhardi  Humas UMUpacara peringatan Hari Pahlawan tahun 2019 

  “Peringatan Hari  Pahlawan  ini juga  kiranya  dapat  meningkatkan kesadaran  kita  untuk  lebih mencintai UM dan meningkatkan reputasinya di level  nasional  dan  internasional sehingga  UM  dapat  mewujudkan impiannya  menjadi  “Guru  Indonesia, Asia  dan  Dikenal  Dunia”.  Mari  kita maknai Hari Pahlawan ini dengan kerja keras,  kerja  cerdas,  dan  kerja  ikhlas untuk membangun UM menuju world class university,” jelas  Prof. Rofi’uddin.

Jika  dahulu  semangat  kepahlawanan ditunjukkan  melalui  pengorbanan tenaga, harta bahkan nyawa, sekarang, untuk  menjadi  pahlawan  UM,  kita dapat  melakukannya  dengan  mela‑kukan  hal‑hal  posi�f  dan  konstruk�f yang  berkontribusi  pada  penguatan ins�tusi  dan  peningkatan  pengakuan dunia  luar  terhadap  UM  sebagai perguruan  yang  unggul  dan  menjadi rujukan.

Lebih  lanjut   Rektor  UM  juga b e r pe s an   un t u k   s enan�a s a memelihara  jiwa nasionalisme dan patrio�sme  sivitas  UM  untuk berturut‑turut  serta  secara  ak�f “merawat”  Pancasila  dan  Negara Kesatuan Republik Indonesia.  “Kita  sangat  beruntung memiliki Pancasila dan hidup dalam bingkai NKRI. Karena banyak negara dunia saat ini justru sedang gelisah dan  resah  akibat  krisis  ideologi. Sungguh,  Pancasila  merupakan benteng  pertahanan  yang  kokoh untuk  melawan  segala  bentuk radikalisme  dan  ekstrimisme.  Oleh karena  itu  dipandang  perlu  untuk membentengi  mahasiswa  �dak “dimangsa” oleh  kampanye propa‑ganda  ideologi  ekstrem  radikal. Tujuannya,  agar  mahasiswa  agar �dak  mencari  referensi  alterna�f, se l a in   Pancas i l a   dan   NKR I ,” lanjutnya.
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Mahasiswa UM Gagas Program Literasi dari Jualan SampahMahasiswa  memang  harus menjadi agen perubahan di tengah‑tengah masyarakat. Ar�nya  mereka  �dak  hanya  pandai secara  keilmuan  namun  juga  harus berguna di tengah‑tengah masyarakat d i   s e k i t a r nya .   A ga knya   a gen p e r ubahan   d i t u n j u k kan   o l e h mahasiswa  Pasca  Sarjana  Pendidikan Bahasa  Indonesia  Universitas  Negeri Malang  (UM),  Dyah  Ayu  Puspitasari ini.  Dengan  bidang  keilmuannya,  dia pun  menggagas  gerakan  Program Donasi  Sampah  untuk  Literasi  di kampung  halamannya,  Kabupaten Trenggalek.  Apa  itu  donasi  sampah untuk Literasi? Perempuan yang  juga lulusan S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indones ia   dan   Daerah   UM  in i menerangkan bahwa progam yang dia rin�s  merupakan  gerakan  sadar  lingkungan  dengan  cara  berliterasi. Berbagai kegiatan pun dilakukannya 

bersama  beberapa  volunter  yang juga  ikut andil dalam komunitas  ini. “Kami  coba  ajak  masyarakat  sadar akan  lingkungan  dengan  sadar b e r l i t e ra s i   t e r l e b i h   d ahu l u . Sementara  ini  yang  kami  lakukan masih  di  dua  desa,  yakni  di  Desa Salamrejo  dan  Desa  Karangan  di Kecamatan  Karangan,”  ungkap mahasiswi S2 angkatan 2018  ini.  Da lam  keg iatannya   ha l pertama yang mereka lakukan untuk meningkatkan kualitas literasi masya‑rakat  adalah dengan mengakrabkan budaya  membaca.  Melalui  gemar membaca  diharapkan  masyarakat memperoleh  informasi  mengenai energi  terbarukan,  pen�ngnya menjaga  ekosistem,  dan  menger� cara mengolah limbah dengan benar. Dengan  demikian  masyarakat  akan tahu apa yang harus mereka lakukan 

   Adapun pola ak�vitas di TBM yang digagas Diah ini pun bermacam‑macam.  Mulai  dari  mengakrabkan m a s y a r a k a t   d e n ga n   b u d a y a membaca  dan  menulis  melalui memperkaya  koleksi  bahan  bacaan yang  khusus  bertamakan  ekologi. Selain itu kerap juga diadakan bedah buku hingga pela�han menulis puisi hingga  ar�kel  yang  bertemakan ekologi.  Tak  hanya  itu  beberapa kegiatan  yang  sifatnya  penyuluhan pun kerap dihadirkan dalam kegiatan mingguan  hingga  bulanan  secara ru�n. 

untuk  menjaga  lingkungan.  “Karena itulah  di  komunitas  kami  konsen menyediakan  fas i l i tas   be la jar mengenai  isu  lingkungan  untuk masyarakat.  Salah  satu  caranya mendirikan  Taman  Baca Masyarakat (TBM),”  ujar  mahasiswi  yang  juga konsen pada ekologi sastra ini.
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  Malam  penganugrahan  fes�val film ini dilakukan pada Jumat (25/10) di Grand  Dafam  Signature  Surabaya. Fes�val film ba�k Jawa Timur ini diadakan untuk memperinga� ha� ba�k nasional yang  jatuh pada  tanggal 2 Oktober dan �dak  hanya  itu  saja,  alasan  utama diadakannya fes�val film ba�k ini adalah untuk melestarikan ba�k‑ba�k yang ada di Jawa Timur.

Persembahan   dar i   l e reng panderman  merupakan  sebu‑ah  film  pendek  dokumenter yang  mengulas  salah  satu  kearifan lokal   d i   kota  Batu,   yakni   ba�k bantengan.  Film  yang  disutradarai oleh  Citra  Wisan  Cahaya  Ningrum mahasiswi  DKV  UM    ini  berhasil menyabet  juara  diajang  bergengsi yakni  fes�val  film  ba�k  Jawa  Timur, dengan  kategori  film  tervaforit  dan film  terbaik.  Fes�val  film  ba�k  Jawa Timur  yang  diadakan  oleh  Asosiasi Perajin  Ba�k  Ja�m  (APBJ)  bersama UKM GO PROMO ini mengangkat tema “Aku dan Ba�kku”.

Film Persembahan dari Lereng Panderman Sabet Dua Nominasi di FFBJ Pewarta: Salsabila IndanaInternship Humas UM
Citra menjelaskan  bahwa  terpilihnya ba�k  bantengan  ini  dikarenakan minimnya  pengetahuan  masyarakat sekitar yang �dak mengetahui adanya galeri ba�k batengan di Batu, Malang. Selain itu, ia juga mengatakan bahwa ba�k  ini  sangat  populer  di  kalangan masyarakat rentang usia 30 tahun ke atas. Ia juga mengatakan bahwa ba�k bantengan  ini  memiliki  filosofi  yang apik.

  Film  yang  diproduksi  oleh Visualica  Produc�on  yang  berang‑gotakan 8 orang  ini diharapkan dapat menginspirasi fashion anak‑anak mile‑

  “Budaya bantengan itu sangat kental kaitannya dan sangat erat sekali filosofinya. Dimana merupakan filosofi dari semua filosofi yang ada di jawa itu ada di kesenian bantengan.  Filosofinya yaitu rasa kekeluargaan cukup kuat, lalu suka berkoloni besar. Hal itu salah satu yang  dipegang  teguh  dari  kesenian bantengan”,  terang  Citra.

  Mendapatkan  penghargaan dua  kategori  (film  dokumenter terbaik dan film dokumenter favorit) dari kelima kategori yang diperebut‑kan,  yakni  film  dokumenter  favorit, sutradara  terbaik,  sinematografi terbaik, desain produksi terbaik, dan film  dokumenter  terbaik,  hal  ini membuk�kan  bahwa  film  Persem‑bahan  dari  Lereng  Panderman  ini syarat   akan  filosofi  dan  waj ib disaksikan  oleh  semua  kalangan, khususnya kalangan milenial.

nial  yang  dipadupadankan  dengan kearifan lokal yakni ba�k bantengan. “Ayo kita sama‑sama mengulik‑ngulik budaya  kearifan  lokal  ba�k  jawa �mur, yaitu ba�k bantengan dengan kemasan yang menarik agar mudah dipahami  dan  juga  menarik  untuk dinikma�  oleh  semua  kalangan”, ajakan  Citra  mahasiswa  asal  Pa� tersebut. 

5

Film Ba�k karya Citra Wisan Cahaya Ningrum mendapata penghargaan kategori film dokumenter terbaik dan favorit.
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Penulis: Riki Pratama – Internship Humas UM
Menyambut Hari Pahlawan 2019 Melalui Renungan Suci dan Apel KehormatanMenyambut  Hari  Pahlawan Tanggal 10 November 2019, K o m a n d o   R e s i m e n Mahasiswa  Mahasurya  Satuan  805 “Wira Cendikia” (MENWA) Universitas Negeri  Malang    (UM)  menyeleng‑garakan  Renungan  Suci  dan  Apel Kehormatan di Monumen dan Taman Makam  Pahlawan  Tentara  Republik Indonesia Pelajar (TRIP) Malang pada Hari  Sabtu  (9/11).  Kegiatan  tersebut merupakan  agenda  tahunan  dari MENWA 805 UM dalam menyambut Hari Pahlawan. Tema dalam kegiatan tersebut  adalah  “Darah  Perjuangan Untuk  Bumi  Per�wi  Demi  Persatuan NKRI”.  Kegiatan  tersebut  dimulai dengan   Pembukaan   o leh   MC, dilanjutkan  dengan  Pembacaan  Ayat Suci  Al‑Qur’an,  Menyanyikan  Lagu Kebang s a an   I n done s i a   R aya , dilanjutkan  sambutan oleh Komando Wachid  selaku  Ketua  UKM  MENWA 805 dan sambutan oleh Wakil Rektor III yang pada kegiatan tersebut 

diwakilkan  oleh  Staf  ahlinya,  dilan‑jutkan  dengan  kuis  dan  pemutaran film,  serta di akhiri dengan upacara dan tabor bunga.  Selaku  Ketua  UKM  MENWA 805  UM,  Ahmad  Wachid  Nurla�f menjelaskan  tentang  kegiatan t e r s e b u t .“ J a d i   ke g i a t a n   i n i merupakan  agenda  tahunan  kami se�ap  peringatan  Hari  Pahlawan, yaitu  Renungan  Suci  dan  Apel Kehormatan.  Kegiatan  ini  diadakan u n t u k   m e n g i n g a t   k e m b a l i perjuangan para Pahlawan atau arek‑a rek   Surabaya   yg   ber tempur melawan penjajah. Dengan demikian harapan kami sebagai pemuda dapat meneladani  semangat  juang  para Pahlawan.  Kegiatan  ini  juga  sebagai bentuk  kita  menghargai  jasa  para Pahlawan  yg  berjuang  �dak  hanya dengan  kata‑kata  tetapi  dengan darah  dan  nyawa  direlakan  demi Kemerdekaan Negara Indonesia”

Kegiatan  ini  diadakan  di  Monumen Makam TRIP karena TRIP merupakan embr io   dan   te rmasuk   da lam perjalanan  terbentuknya  Resimen Mahasiswa,  hanya  saja  TRIP  adalah pelajar pejuang sedangkan MENWA adalah  pemikir  pejuang  pejuang pemikir.  Lebih  lanjut, Mita  Pratama selaku Ketua Pelaksana kegiatan juga menyampaikan  bahwa  kegiatan  ini ru�n dilakukan se�ap tahunnya dan baru  tahun  2019  ini  didatangi  oleh Paguyuban  TRIP.  Kegiatan  tersebut juga  dihadiri  oleh  perwakilan  UKM UM  dan  tentunya  Latsar  73  yang merupakan  anggota  baru  dari MENWA 805 UM.  Terkait  konsepan acara  pada  malam  hari  ini  masih sama seper� tahun lalu.

Sesi Tabur Bunga Satuan 805 “Wira Cendikia” (MENWA) UM di Makam Pahlawan Trip Malang



Selain  itu,  WR  II  UM  juga  menargetkan tahun  2020 UM bisa meningkat menjadi badan publik yang informa�f. “Hasil ini juga menjadi tolok ukur, apabila tahun lalu dan tahun ini kita masih berada dalam kategori menuju informa�f, tentunya tahun depan harus   menjadi   badan  publ ik   yang informa�f.  Kita  akan  pelajari  mulai  dari sekarang masing‑masing indikatornya, dan kita lengkapi kekurangannya”, lanjutnya.

Hasil ini merupakan kerja keras dari semua pihak  terutama  Tim  PPID  UM.  Tentunya masih  ada  evaluasi  yang  perlu  untuk di�ngkatkan,  dan  ini  akan  Kita  siapkan untuk tahun mendatang”,  jelasnya.
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Sambungan hal.1

Sambungan hal. 4

   Selain  itu  Program  Donasi Sampah  untuk  Literasi  ini  pun  juga melakukan pengondisian masyarakat sasaran untuk  terlibat  ak�f menjaga lingkungan. beberapa cara dilakukan seper�  memberikan  dua  tempat sampah  kepada  se�ap  KK  untuk memi lah   sampah  organik   dan anorganik.  Tak  hanya  itu,  relawan maupun masyarakat  yang mengiku� program  ini  pun  akan mendapatkan sanksi  jika  melanggar  kesepakatan. “Sanksinya juga kami lakukan dengan melakukan  kegiatan  pro  ekologi seper�  diwajibkan  membuat  satu ecobrik menggunakan sampah botol air mineral,”ujarnya.

“Penyuluhan  kita  lakukan  seper� mengadakan  pela�han  membuat pupuk  kompos  hingga  membuat produk  kerajian  dari  daur  ulang sampah,” terang Dyah

Wakil Rektor II UM, Prof. Dr. Heri Suwignyo, M.Pd, Kabag Kerjasama & Humas, Dra. Hj. Komariyahdan 5Kasubbag Humas, Ifa Nursanti, S.AP menunjukkan sertifikat penganugerahan KIP 2019.

Hal yang �dak kalah menariknya adalah dengan mengolah sampah mulai dari membuat kompos dan menjual sampah yang telah dipilah seper� botol kaca dan botol plas�k, dana hasil penjualan itupun digunakan untuk sumber dana kegiatan  mereka.  Sehingga  keperluan  seper�  pengadaan  sumber  bacaan bertema  ekologi  hingga  pengadaan  tempat  sampah  itupun  dari  hasil penjualan  sampah  yang  dukumpulkan  oleh  masyarakat  yang  disalurkan kepada para volunter tersebut. “Alhamdulillah hingga saat ini program kami masih berjalan,” tegas Dyah.

Kegiatan literasi dari program donasi sampah
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Universitas  Negeri  Malang  (UM) mengirimkan  18  delegasinya  dalam Pertemuan  Ilmiah  dan  Kejuaraan LPTK Cup IX tahun 2019 yang diseleng‑garakan di  Universitas  Negeri  Padang  pada  Jumat‑Minggu (1‑3/11). Kegiatan ini diiku� oleh 16 Lembaga  Pendidikan  Tenaga  Kependidikan (LPTK)  se‑Indonesia  dan  Kementrian  Riset Tekno log i   dan   Pend id i kan   T ingg i (Kemenristekdik�).  Terdapat  �ga  macam kegiatan  diantaranya  adalah  forum pertemuan  rektor  LPTK,  pertandingan keolahragaan,  dan  seminar  ilmiah.  Tiga cabang olahraga yang dipertandingkan adalah Tenis  lapangan,  bulutangkis,  dan  Eksibisi Petanque. LPTK cup menurut sejarahnya, jelas Wakil Rektor III UM, adalah forum komunikasi rektor IKIP negeri se‑Indonesia. Pertemuan ter‑

sebut  diselenggarakan  dalam  rangka mendiskusikan  masalah‑masalah  yang dihadapi  oleh  IKIP  dalam  menjalankan tugasnya.  Seiring  berjalannya  waktu, munculah  ide‑ide  dalam  perkembangan pertemuan ini dan disempurnakan dengan event‑event  pertandingan  olahrga  serta seminar  nasional.  “Forum  komunikasi rektor mantan IKIP yang sekarang disebut L PTK   i n i   s anga t   pen�ng   un tuk diselenggarakan karena merupakan usaha kita bersama dalam pengop�malan fungsi LPTK dalam mencetak tenaga pendidikan yang  profesional.  UM  selalu  mengiku� sejak  awal,  bahkan  memerlukan  proses yang matang dalam   persiapan atlet‑atlet

“.
yang  bertanding  di  kompe�si  olah‑raganya,” ujar Dr. Mu’arifin, M.Pd. UM berhasil menyabet �ga medali sekaligus dari  dua  cabang  olahraga  yang  diper‑tandingkan, diantaranya adalah medali perak dan perunggu di cabor tenis  lapangan dan medali perunggu di cabor bulutangkis. Peraih medali  perak  dalam  cabor  tenis  lapangan berasal dari ekseku�f A yaitu Dr. Mu’arifin, M.Pd., dan Prof. Dr. Wahjoedi, M.E. Selan‑jutnya  peraih  medali  perunggu  dalam cabang yang sama berasal dari ekseku�f B yaitu Dr. Sapto Adi, M.Kes., dan Dr. Supriyadi, M.Kes. Kemudian, peraih medali perunggu dalam  cabor  bulutangkis  adalah  Drs.  Oni Bagus  Januarto,  M.Kes.,  dan  Dr.  Asep Sunandar,  S.Pd., M.AP.

Penulis: Ulya Aziza Fitriya  – Internship Humas UM
UM Raih 1 Medali Perak dan 2 Medali Perunggudalam LPTK Cup IX 2019Kontingen UM dalam LPTK Cup IX 2019
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