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Malang-Tiga mahasiswa 
J u r u s a n  T e k n o l o g i 
P e n d i d i k a n  b e r h a s i l 

menyabet gelar juara 1 dalam event 
Indonesian Student Researcher 
Fes�val (ISRF) 2018. Ajang Lomba 
Karya Tulis I lmiah Nasional ini 
diselenggarakan oleh Lembaga 
Pengkajian dan Penalaran Intelektual 
Mahasiswa (LEPPIM) Universitas 
Pendidikan Indonesia (UPI). Mereka 
berhasil menjadi perwakilan dari 
Universitas Negeri Malang (UM) 
dalam ajang bergengsi tersebut 
dengan menyingkirkan 151 peserta 
yang mengirimkan fullpaper dan 15 
grand finalis ISRF 2018 dari beberapa 
Perguruan Tinggi.
 "Alhamdulil lah ,  Edutech 
Team UM bisa menjadi yang terbaik 
pada event bergengsi ini," ucap Anton 
salah satu anggota yang kini 

j u ga  a k � f  d a l a m  ke p e n g u r u s a n 
Formadiksi UM 2018.  
 “Banyak PTN atau PTS bergengsi 
yang mengiku� event ini, antara lain UB, 
UNJ, UMM, UNS, UNNES, IPB, Unsoed, 
UNY, UPI, UNPAD, Unair dan UGM," 
tambah Anton.
 Edutech Team yang terdiri dari 
Anggita Putri Ningrum, Anton Agus 
Se�awan dan Akhmad Faiq Abdillah 
berangkat ke UPI sejak tanggal 14 
Februari 2018 dan melalukan presentasi 
karya tanggal 17 Februari 2018.
 S a a t  m e m p r e s e n t a s i k a n 
karyanya, �m ini berhasil mencuri ha� 
dewan juri, berdasarkan penuturannya 
bahwa nilai paper mereka nomor 3 dari 
15 peserta.
 Namun nilai presentasi mereka 
nomor 1 dari 15 peserta dengan nilai 
85,73. Acuan penilaiannya yaitu 40% 
diambil dari nilai paper dan 60% diambil 

dari nilai saat presentasi. 
 Menurut Anton, kesuksesan 
dalam meraih gelar juara 1 ISRF 2018 
�dak terlepas dari kekompakan 
mereka sebagai sebuah �m, mereka 
saling melengkapi satu dengan yang 
lain. Keberhasilan �ga mahasiswa 
prodi TEP tersebut juga berkat 
bimbingan yang diberikan oleh para 
Dosen FIP UM. "Se�ap mahasiswa 
yang ingin terjun mengiku� lomba 
�ngkat nasional/internasional, selalu 
diberikan pendampingan, bimbingan 
dan evaluasi dari Tim Penalaran FIP 
dan Tim P2KM FIP." Tutur Anton yang 
juga menjabat Ketua P2KM FIP tahun 
2017.
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Edutech Team UM (tengah) menerima penghargaan dalam Indonesian Student Researcher Festival (ISRF) 2018



UM
Terima 
Prasasti
Mata Najwa On Stage

Universitas Negeri Malang (UM) 
mendapatkan hadiah yang luar 
biasa dari host talk show ter-

nama Indonesia, Najwa Shihab, dalam 
lawatannya ke Malang. Hadiah tersebut 
berupa prasas� pasca acara Mata Najwa 
on Stage yang ditandatangani secara 
langsung oleh Najwa Shihab.
 "Memang dari awal, saya selalu 
ingin datang ke Malang karena kota ini 
adalah kota yang luar biasa. Luar biasa 
dari segi jumlah mahasiswanya, kota 
yang krea�f dan menyenangkan. Layak 
memang, jika Malang menjadi salah satu 
kota pilihan untuk diselenggarakannya 
acara Mata Najwa on Stage," ujarnya.
 Kegiatan itu dilaksanakan di 
Gedung Graha Cakrawala, pada hari 
Sabtu (10/2/2018), Universitas Negeri 
Malang (UM) telah sukses menjadi tuan 
rumah acara akbar - Mata Najwa on 
Stage, terbuk� dengan jumlah peserta 
6.500 yang berasal dari berbagai wilayah 
di Jawa Timur. Hal ini merupakan acara 
pertama dari Najwa Shihab setelah 
vakum beberapa waktu.  Berbagai 
hiburan mengisi acara ini  sebelum acara 
in� dimulai, seper� pembagian door-
prize, musik, lomba foto, permainan,
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 dan stand up comedy untuk menghibur 
para pengunjung yang sedang antri.
 Ayu salah satu mahasiswi di PTN 
di kota Malang menyampaikan perasaan 
yang sangat bahagia bisa melihat Mata 
Najwa on Stage secara langsung setelah 
melewa� antrian panjang yang sangat 
melelahkan, "saya harus gagal sampai 
empat kali untuk menda�ar menjadi 
peserta di acara ini dan akhirnya 
diterima. Kegagalan ini dikarenakan 
server yang sibuk dan kuota penda�ar 
harian yang penuh ".
 Sebelum acara ini dimulai, 
seluruh peserta yang berada di Graha 
Cakrawala diajak menyanyikan lagu 
Indonesia Raya untuk membangkitkan 
semangat dan rasa nasionalisme. 
Selanjutnya, Trans 7 yang bekerjasama 
dengan UM menampilkan Najwa Shihab 
yang membawakan tema acara "Majelis 
Rakyat" yang didampingi oleh dua orang 
panelis, Yunarto Wijaya selaku Direktur 
Ekseku�f Carta Poli�ka dan Alfiansyah 
atau yang sering dikenal sebagai 
Komeng. Narasumber kali ini berasal dari 
para pe�nggi DPR yang pertama adalah 
Fadli Zon - Wakil Ketua DPR RI, Ahmad
 

 Basarah - anggota DRP RI Dapil Ja�m V 
dan Wasekjen PDIP, Abdul Kadir Karding 
- Sekjen PKB, Nasir Djamil - Anggota DPR 
RI dari fraksi PKS. Turut memeriahkan 
pula suara emas dari Kunto Aji yang 
membuat para peserta yang hadir di 
Graha Cakrawala secara spontan 
bernyanyi bersama.
 Pembahasan dalam acara ini 
mencakup isu-isu terkini di DPR, kasus 
korupsi, pesimisme rakyat terhadap 
DPR, keterwakilan rakyat, dan peta 
p o l i � k  t a h u n  2 0 1 9 .  S a l a h  s a t u 
narasumber menyatakan, "memilih 
pemimpin dengan preferensi apapun itu 
sah-sah saja bagi rakyat, tapi perlu 
d i ingat  bahwa Pancas i la  ada lah 
patokan". Hal ini menegaskan bahwa 
iden�tas poli�k di Indonesia harus 
memper�mbangkan kebhinekaan yang 
berlandaskan Pancasila.
 Catatan Najwa, ciri khas acara ini 
menjadi pertanda berakhirnya Mata 
Najwa on Stage di Malang. Kemudian, 
mengajak seluruh penonton untuk 
berswafoto bersama sebagai penutup 
yang manis.
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Najwa Shihab menuliskan pesan pada canvas untuk Civitas Akademika UM



Satu Sabuk Satu Jalan
Wujudkan Manusia Senasib
Penulis: Budiharto

Sambut Tahun baru Imlek, Pusat 
Bahasa Mandarin UM gelar 
pameran foto "Satu Sabuk Satu 

Ja lan" .  Sebanyak 100 foto  yang 
menggambarkan tentang tradis i , 
budaya, keindahan alam, hingga hasil 
inovasi teknologi Republik Rakyat 
Tiongkok (RRT) ini dipamerkan di Lobi 
Graha Rektorat Universitas Negeri 
Malang (UM), selasa (6/2). Pameran ini 
akan  d ige lar  sampai  9  Februar i 
mendatang.
 Pada pembukaan pameran  
hadir Wakil Rektor I UM, Prof. Dr. Eko 
Budi Soetjipto, M.Pd., M.Si, Kajur Satra 
Jerman, Dr. Rizman, M.Pd, Kaprodi 
B a h a s a  M a n d a r i n ,  D r s .  T i k s n o 
Widyatmoko, M.A., Dekan Fakultas 
Matema�ka dan Ilmu Pengetahuan 
Alam, Dr. Markus Diantoro, M.Si, dan 
Direktur Hubungan Internasional, Prof. 
Dr. Yazid Basthomi, M.A, dan Wakil 
Konsulat Jenderal Republik Rakyat 
Tiongkok Surabaya, Peng Yimu.
 Dalam sambutannya Direktur 
Pusat Bahasa Mandarin UM, Liao 
Guirong, mengatakan, "sebentar lagi 
hari raya Imlek akan datang. Apa itu 
Imlek ? Imlek itu bulan awal tahun,  atau 
seper� lebaran yang ada di Indonesia. 

hari yang indah dan �dak mungkin 
terlupakan, walaupun saya �dak bisa 
merayakan di negara saya. Saya bisa 
merayakan di sini dengan teman-teman 
Indonesia.
 "Dalam ha� saya sedikit sedih, 
namun saya tetap bahagia. Kenapa saya 
tetap merasa bahagia?, karena negara 
Indonesia �dak ada musim dingin, 
sepanjang tahun terasa sejuk sehingga 
saya senang bisa merayakan tahun baru 
Imlek di sini.  Di negara yang sangat 
tenang, dan ramah  ini saya bisa 
menyelenggarakan pameran Foto "Satu 
Sabuk Satu Jalan". Kalau dalam bahasa 
Indonesia jika kita saling berbicara, 
mengunjungi, hubungan  kita akan 
semakin meningkat. Jadi semoga 
hubungan kedua negara semakin baik, 
dan kita bisa hidup berdampingan di 
negara yang kaya ini," ujarnya.
 Prof. Dr. Eko Budi Soetjipto, 
M.Ed., M.Si mengatakan "hubungan 
poli�k, ekonomi budaya Indonesia 
dengan Tiongkok sudah terjalin sejak 
dulu pada zaman kerajaan. Memang 
dalam perjalanan ada pasang surutnya 
hubungan poli�k dan ekonomi kedua 
negara.  Indonesia �dak menganut 

sistem poli�k dan ekonomi Komunis, 
juga sistem liberal.  Akan tetapi yang 
dianut sistem Ekonomi Pancasila yang 
letaknya ditengah-tengah dua sistem 
tersebut. Sehingga kerjasama dengan 
mereka �dak ada pengaruhnya dengan 
sistem  ekonomi Indonesia. Namun hal 
yang paling pen�ng adalah  kerjasama 
dua negara bisa saling mensejahterakan 
masyarakatnya.”
 Wakil Konsulat Jenderal Repu-
blik Rakyat Tiongkok Surabaya, Peng 
Yimu mengatakan,"pameran ini digelar 
untuk menyambut hari raya imlek yang 
jatuh pada 16 Februari 2018. Pameran 
foto dengan tema "Satu Sabuk, Satu 
Jalan" dilatarbelakangi adanya ekonomi 
jalur mari�m abad 21, juga adanya  
�ngkat ketergantungan negara satu 
dengan yang lain semakin meningkat. 
 " Pa m e ra n  i n i  m e r u p a ka n 
kerjasama yang selaras dengan poros 
mari�m yang sudah digagas oleh 
Presiden Jokowi, sebagai inisia�f untuk 
mencapai kerjasama di segala bidang  
dengan baik, harapannya hubungan 
poli�k, dan perdagangan yang semakin 
berkembang saat ini, sehingga kedua 
negara bisa saling menerima dan 
memberi. "Satu Sabuk, Satu Jalan",  
untuk mewujudkan manusia yang 
senasip," ujarnya.
 Pada kesempatan itu, Kajur 
Satra Jerman, Dr.  Rizman, M.Pd, 
m e n ga t a k a n  p a m e ra n  i n i  d i s e -
lenggarakan untuk pertama kali di UM, 
dan diharapkan memberikan banyak 
manfaat bagi para pengujung.
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Wakil Rektor I UM, Prof. Dr. Eko Budi Soetjipto, M.Ed., M.Si, Wakil Konsulat Jenderal Replublik 
Rakyat Tiongkok Surabaya, Peng Yimu, dan Wakil Rektor III UM, Dr. Syamsul Hadi, M.Pd., M.Ed 
memotong pita sebagai  tanda dibukanya pameran foto “Satu Sabuk, Satu Jalan”



Gali Kreativitas Siswa TK
Dosen PGPAUD UM Ciptakan Model Pembelajaran 
Enjoyable Experience
Penulis: Arvendo Mahardika-Intern Humas UM

Inovasi baru dalam bidang pendidikan 
senan�asa ditorehkan oleh civitas 
akademika Universitas Negeri 

Malang (UM). Salah satunya, ialah 
Pramono, S.Pd., M.Or. Pria yang sehari-
hari bertugas sebagai dosen di program 
studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak 
U s i a  D i n i  ( P G PA U D ) ,  J u r u s a n 
Kependidikan Sekolah Dasar dan 
Prasekolah (KSDP), Fakultas I lmu 
Pendidikan (FIP) UM ini melakukan 
peneli�an di Taman Kanak-kanak (TK) 
Laboratorium UM, Jalan Magelang 2 
Malang pada Selasa-Jumat (20 s.d 23 
Februari 2018).
 Peneli�an yang juga dalam 
rangka disertasi tersebut, Pramono 
mengembangkan model pembelajaran 
untuk anak-anak TK.
 "Model yang saya ciptakan ini 
berjudul Crea�ve, Enjoyable Experience, 
Innova�ve, and Play," Dalam peneli�an 
i n i  m e n g k h u s u s ka n  p a d a  s i s wa 
Kelompok A (TK A), yakni rentang usia 4-
5  t a h u n .  S a y a  m e n c o b a 
mengombinasikan antara gerak motorik 
halus dan motorik kasar," ujar Dosen 
kelahiran Solo ini.

Konsep dari model pembelajaran 
tersebut ialah upaya pengembangan diri 
siswa. Dalam model tersebut, siswa 
dapat meningkatkan krea�vitas, gerak 
dasar, dan interaksi sosial dengan 
teman-temannya.
 S e l a i n  m o d e l ,  i a  j u g a 
menciptakan media pembelajaran yang 
mengasah motorik dan gerak siswa. 
Se�daknya,  ada �ga media yang 
diujicobakan pada siswa Kelompok A TK 
Lab UM, yakni kedua kubus yang 
di lubangi  d i  semua s is inya,  la lu 
disambungkan secara horizontal dengan 
kayu yang dibentuk seper� tangga. 
Nan�nya, para siswa akan melewa� 
kubus tersebut terlebih dahulu, lalu 
siswa memasuki kayu yang dibentuk 
seper� tangga tersebut secara zig-zag, 
dan keluar dari media tersebut lewat 
kubus kedua.
 Selanjutnya ialah terowongan 
kayu berbentuk persegi dan segi�ga 
yang disusun secara acak berjumlah 
sembilan buah. Pada media ini, siswa 
ditantang untuk bisa melewa� rintangan 
tersebut, untuk mengasah pergerakan 
otot mereka.

Terakhir, pada media ke�ga disediakan 
balok-balok dan prisma tegak segi�ga. 
Pada media ini, siswa dituntut untuk 
mengasah krea�vitas. Terbuk� banyak 
hal yang dihasilkan siswa TK Lab UM, 
seper� rumah, perkampungan, gedung 
ber�ngkat, bahkan ada yang membuat 
rumah sekaligus garasi mobilnya.
 TK Lab UM merupakan salah 
satu sekolah yang menjadi sampel dalam 
peneli�an tersebut. "Ini masih uji skala 
kecil. Ke depannya dalam uji skala besar 
akan melibatkan 200-an siswa dari 5 
sekolah. Setelah peneli�an usai, Saya 
berencana menghibahkan seluruh 
media yang ia buat kepada 5 sekolah 
tersebut agar bisa dimanfaatkan secara 
nyata pada pembelajaran siswa," tutup 
Pramono.
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Pramono, S.Pd., M.Or. melakukan penelitian di Taman Kanak-kanak (TK) Laboratorium UM



Wakil Rektor III UM Jabat Ketua BAPOMI Jatim

Penulis: Riska Febrian� -Intern Humas UM

Universitas Negeri Malang (UM) 
menjadi tuan rumah rapat 
Badan Pembina  Olahraga 

Mahasiswa Indonesia (BAPOMI) Jawa 
Timur pada Selasa, 27 Februari 2018. 
Rapat yang dilaksanakan di ruang Senat 
Graha Rektorat lantai 9 membahas 
mengenai laporan pertanggungjawaban 
pengurus BAPOMI Ja�m periode 2014-
2018 sekaligus pemilihan ketua umum 
BAPOMI Ja�m periode 2018-2022. 
Acara tersebut dibuka dengan sambutan 
Prof. Djoko Santoso, dr., Sp.PD-KGH., 
Ph.D. selaku ketua umum BAPOMI 
periode 2014-2018.
 Ketua umum BAPOMI periode 
2014-2018 menerangkan bahwa 
BAPOMI merupakan langkah untuk 
menyatukan serta menjunjung e�ka 
yang berlaku sesuai dengan budaya 
bangsa Indonesia.
 "Perlu diketahui dan dipahami 
bersama bahwa seorang dosen yang 
menjadi protomodel untuk anak didik

kita di lingkungan provinsi Jawa Timur 
sungguh sangat strategis sekali. Anak 
didik setelah lulus akan menjadi 
pemimpin, kemuliaannya lebih �nggi. 
Bahwa hari ini harus lebih baik dari hari 
kemarin dan hari esok harus lebih baik 
d a r i p a d a  h a r i  i n i .  H a l  i n i  j u g a 
berpengaruh pada kepemimpinan 
BAPOMI Ja�m 2018 dan seterusnya." 
Ujar Beliau
 Puncak acara  BAPOMI ditandai 
dengan ketokan palu oleh Prof. Dr. Arif 
Prayitno yang menyatakan Dr. Syamsul 
Hadi, M.Pd., M.Ed. selaku WR III UM 
menjadi ketua BAPOMI periode 2018-
2022. Menanggapi hal tersebut, WR III 
UM memberikan ucapan terima kasih 
kepada seluruh peserta rapat.
 "Kami tentu sangat berteri-
makasih atas kepercayaannya dan kami 
akan menjalankan tugas selama empat 
tahun ke depan secara maksimal. Paling 
�dak bisa mempertahankan prestasi 
pada bidang olahraga atau bahkan bisa 

lebih berprestasi ke depannya," tutur 
WR III UM.
 Terpilihnya perwakilan UM 
sebagai ketua BAPOMI merupakan 
b e n t u k  a p r e s i a s i  U M  u n t u k 
meningkatkan prestas i  d ib idang 
olahraga. Adanya kebersamaan dan 
dukungan dari berbagai perguruan 
�nggi negeri maupun swasta akan 
memacu perkembangan BAPOMI yang 
lebih baik lagi. Ditambah SDM yang 
dimiliki PTN dan PTS Ja�m yang baik 
mampu mendobrak prestasi unggul 
di�ngkat nasional maupun inter-
nasional. Hal tersebut memungkinkan 
BAPOMI mempunyai prestasi yang 
gemilang.
 Acara rapat BAPOMI berjalan 
lancar dan hasil rapat bisa diterima oleh 
oleh semua peserta yang hadir. Sebelum 
acara berakhir, pihak UM memberikan 
cinderamata pada ketua umum BAPOMI 
periode 2014-2018. Acara ditutup 
dengan doa yang dipimpin oleh Dr. 
Darmaji, S.Si., M.T dan foto bersama.
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Ketua BAPOMI Jawa Timur terpilih yang sekaligus Wakil Rektor III UM, Dr. Syamsul Hadi, M.Pd., M.Ed (tengah/kemeja pu�h) bersama anggota BAPOMI 
Jawa Timur, 27/2/2018.



Mahasiswa UM Jawara Lomba Debat 
di Surabaya dan Jember

Penulis: Nuri Riskian-Intern Humas UM

  Dua mahasiswa bernama 
Laksamana Fadian Zuhad Ramadhan dan 
Sofia Ari Mur� kembali mengharumkan 
nama Universitas Negeri Malang (UM). 
Mahasiswa jurusan Sastra Inggris ini 
berhasil menyabet gelar juara 1 dalam 
event Lomba Debat �ngkat regional 
dengan tema NAPZA 2018 Perbanas 
Panas. Lomba ini diselenggarakan 
Minggu (10/2) untuk memperinga� Hari 
AIDS Sedunia di STIE Perbanas Surabaya. 
Alhamdulilah selain sebagai juara 1 �m 
ini juga didapuk sebagai best speaker 
dalam lomba ini. Tim ini mampu 
menyingkirkan saingannya sejumlah 31 
�m dari beberapa kampus di Jawa Timur.
 Tidak cukup sampai disitu 
seminggu kemudian setelah juara di 
Surabaya, Sabtu  (17/2) �m ini bertolak 
menuju ke IAIN Jember untuk ikut serta 
dalam Lomba Debat Pendidikan �ngkat 
Regional 2018. Kali ini �m ini bersaing 
dengan 26 �m yang cukup bagus. 
Dengan segala usaha dan daya yang 
dikerahkan, mereka mampu masuk ke 
final dan bersaing dengan �m dari 
U n i ve rs i ta s  Tr u n o j o yo  M a d u ra . 
Alhamdulilah dengan perjuangan yang 
keras sekali lagi mereka berdua dapat 
mengharumkan nama UM dengan 
menjadi juara 1 dalam lomba ini.
 Persiapan dilakukan selama 
kurang lebih satu bulan seper� library 
research dengan jurnal-jurnal luar 
negeri, sparing intensif, interview 
dengan pihak dosen yang berfokus pada 
pengembangan  kur iku lum ser ta 
berkonsultasi dengan para senior 
valiant. Tidak hanya itu perlu pula 

membangun kekompakan dalam �m 
agar bisa saling melengkapi satu sama 
lain.
 Laksamana sebagai ketua �m 
m e n g u n g k a p k a n  b a n y a k n y a 
pengorbanan yang diberikan untuk 
dapat berprestasi. Namun semua itu 
t e r b a y a r  t u n t a s  a p a b i l a  d a p a t 
membanggakan nama Universitas.
 "Untuk mencapai  prestasi 
diperlukan sebuah pengorbanan, baik 
itu finansial, energi, waktu maupun hal 
lain, dari banyaknya pengorbanan itu, 
pas� Allah akan menganugerahkan kita 
kemenangan. Pengorbanan itu seharus-
nya �dak dilakukan dekat dengan waktu 
perlombaan, harus dilakukan dengan 
ikh�ar �ap hari," tuturnya.
 Sofia salah satu anggota �m 
mengungkapkan perasaan syukurnya 
karena dapat mengharumkan nama UM 
di �ngkat Nasional.
 "Saya sangat bersyukur dan 
senang karena dapat menjadi perwa-
kilan dari UM dalam beberapa ajang per-
lombaan.  

Semoga masih diberikan kesempatan 
untuk bertanding lagi di kompe�si lain 
sehingga masih bisa mengharumkan 
nama UM" tutur Sofia. 
 "Tetap semangat dan jangan 
mudah menyerah, terus la�han dan 
persiapkan segala macam dengan 
matang, serta jangan terlalu cepat puas. 
Karena jika kita cepat puas maka �dak 
akan bisa berkembang seper� kupu-
kupu yang mampu terbang ke cakrawala 
karena didahului perjuangan yang 
melelahkan," lanjutnya.
 Tim ini berharap kedepannya 
dapat lebih berprestasi dan mampu 
bersaing dengan kampus lainnya. 
Dengan prestasi ini bisa menjadi salah 
satu cara agar UM diperhitungkan di 
Indonesia sebagai salah satu kampus 
terkemuka. Kalau budaya berprestasi 
dapat menular ke segenap mahasiswa di 
se�ap prodi dan jurusan �dak menutup 
kemungkinan UM dapat menjadi 
kampus rujukan sesuai dengan mo�o 
"The Learning University".
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Laksamana Fadian Zuhad Ramadhan dan Sofia Ari Mur�  juara �ngkat regional Jawa Timur yang 
diselenggarakan di STIE Perbanas Surabaya dan IAIN Jember



Re-Ciber
Bukti Cinta 
Jurusan Kimia UM
Terhadap Lingkungan

Penulis: Suhardi

 J u r u s a n  K i m i a ,  F a k u l t a s 
Matema�ka dan Ilmu Pengetahuan 
Alam (FMIPA), Universitas Negeri 
Malang (UM) menyelenggarakan 
kegiatan Re-Ciber (Relawan Cinta 
Bersih). Kegiatan ini diselenggarakan 
Sabtu (24/2) pukul 6 pagi sampai pukul 
11 siang bertepatan dengan Wisuda Ke-
9 1  d i  G e d u n g  G ra h a  C a k rawa l a 
Universitas Negeri Malang. Peserta 
merupakan Mahasiswa Jurusan Kimia 
sejumlah 6 offering yang mengiku� mata 
kuliah Kimia Lingkungan. Diperkirakan 
mahasiswa yang mengiku� kegiatan ini 
berjumlah sekitar 180 Mahasiswa. 
Pembimbing dalam kegiatan ini adalah 
Dr. Yudhi Utomo, M.Si.
 Sosialisasi tentang kebersihan 
ini memiliki tema Menuju UM BISA 
(Bersih, Indah, Sehat, dan Asri). Kegiatan 
ini merupakan program kerja perdana 
dari dosen untuk menunjukkan kepada 
mahasiswa lebih mencintai lingkungan 
sekitar, terutama lingkungan kampus. 9 
lokasi yang terdiri dari 4 pos gerbang 
masuk UM, dan 5 pos yang tersebar di 
seluruh wilayah UM menjadi sasaran 
mahasiswa yang turut serta acara ini 
untuk beraksi. Salah satunya ada di

parkiran Cakrawala yang ramai pada 
wisuda kali ini.
 Ada dua hal yang dilakukan 
untuk menjaga kebersihan lingkungan 
UM yakni membagikan kantong kresek 
kepada pengunjung, dan sosialisasi 
kebersihan ke keluarga wisudawan ke 91 
UM. Namun �dak hanya itu, Re-Ciber 
juga memberikan contoh langsung 
dengan memungut sampah yang 
m e r e k a  t e m u i  d i  j a l a n  u n t u k 
ditempatkan pada tempat sampah. 
Diharapkan dengan contoh tersebut 
semua orang dapat terinspirasi dan 
sadar untuk �dak membuang sampah 
sembarangan.
 Menurut ketua pelaksana, Rini 
Puji Astu�k, kegiatan ini merupakan 
buk� dari mahasiswa kimia untuk peduli 
lingkungan, terutama kampus tercinta 
Universitas Negeri Malang. Namun, 
semua itu �dak hanya dilakukan dengan 
ucapan sa ja  tetapi  juga  dengan 
memberikan contoh.
 "Kebersihan kampus meru-
pakan hak kami untuk mendapatkannya. 
Untuk itu semua kalangan harus 
membiasakan kebersihan se�ap saat 
dan di se�ap tempat.  
 

Dengan mengambil momen wisuda, 
kami berharap kegiatan ini dapat 
menular ke se�ap civitas akademika di 
Universitas Negeri Malang (UM). 
Semoga dengan langkah kecil dari kami 
ini bisa menginspirasi Indonesia untuk 
bisa lebih bersih seper� negara maju”
 Sejalan dengan penuturan ketua 
pelaksana, salah satu relawan yang ikut 
dalam gerakan Re-Ciber ini, Dinar 
Rachmadika Baharintasari mengung-
kapkan apresiasinya yang �nggi dengan 
acara ini.
 "Seru, kegiatan ini bisa memberi 
contoh kepada par�sipan dan wisu-
dawan untuk menjaga kebersihan di 
lingkungan kampus," ujar Dinar.
 Pada kesempatan lain San� 
Yulis�yowa�, Fabian Fatmawa� dan 
Sefany Yuwanda juga mengungkapkan 
hal yang sama. Mahasiswa Kimia 
Angkatan 2015 berharap bahwa 
kegiatan semacam ini bisa dilaksanakan 
di se�ap gelaran wisuda UM.
 "Kami berharap acara ini bisa 
menyadarkan masyarakat sekitar 
tentang kebersihan lingkungan dan bisa 
dilaksanakan di se�ap wisuda di 
Universitas Negeri Malang" harap San� 
dkk.
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game tentunya sudah �dak asing lagi 
dengan DreadOut. Sebuah game ber-
genre indie survival horror buatan anak 
bangsa yang namanya melambung 
beberapa bulan silam ini mampu 
menyita perha�an pecinta game dunia, 
terutama di Indonesia. Game besutan 
Digital Happiness ini mengangkat latar 
belakang hantu-hantu Indonesia seper� 
pocong, babi ngepet, sundel bolong, dan 
kun�lanak.
 Ternyata,  salah satu yang 
berperan besar dalam pembuatan game 
tersebut adalah Gilang R.E. Gitarana, 
S .Pd. ,  a lumni  Pendidikan Teknik 
Informa�ka, Jurusan Teknik Elektro, 
Fakultas Teknik (FT) Universitas Negeri 
Malang (UM). Gilang  berperan sebagai 
salah satu programmer DreadOut. Ia 
memaparkan pengalamannya saat 
memberikan kuliah tamu tentang Tren 
dalam Industri Game, di hadapan 
ratusan mahasiswa Jurusan Teknik 
Elektro UM pada Senin (19/2/2018).  

“Di tahun 2018 ini, semua orang bisa 
membuat game," ujar pria asli Lumajang 
i n i  m e m b u ka  s e s i  ku l i a h  ta m u . 
Menurutnya, dengan banyaknya tutorial 
membuat game yang dapat ditelusuri via 
Google saat ini, seseorang yang �dak 
berkecimpung dalam dunia teknologi 
informasi pun bisa membuat game 
dengan bantuan engine game yang 
gra�s dan mudah didapatkan di internet.
 Selain mencari tutorial melalui 
Google, Gilang juga berpesan kepada 
mahasiswa untuk bergabung dengan 
komunitas-komunitas developer game. 
Ia mengatakan bahwa di Malang sudah 
banyak  komunitas yang berkembang. 
Bahkan, sudah terdapat asosiasi resmi 
yang dinaungi pemerintah untuk pekerja 
krea�f seper� para pembuat game dan 
karya seni grafis lain.
 Untuk mengembangkan game 
yang dimina�, Gilang memberikan saran 
untuk para developer untuk senan�asa 
mengiku� tren dan jangan membuat 
game tersebut sendirian. 

Kolaborasi antar orang-orang yang 
memiliki perbedaan disiplin ilmu akan 
menghasilkan produk game yang 
berkualitas."Game yang saat ini sedang 
menjamur, contohnya DoTA, FIFA 18, 
Mobile Legends, LOL, dan sebagainya,  
bagaimana agar game buatan kita 
dimina�,  Kuncinya satu, kita sendiri 
nyaman atau �dak memainkan game 
kita. Kita coba tawarkan ke teman-
teman sekitar kita untuk mencoba, 
masukan-masukan yang diperoleh akan 
membuat game yang Anda buat 
semakin berkual itas  dan banyak 
dimina�," terangnya.
 Kegiatan yang berlangsung di 
Aula Gedung H5 lantai 4 tersebut dibuka 
oleh Wakil Dekan III FT, Prof. Dr. Marji, 
M.Kes. Saat ini Gilang R.E Gitarana 
melanjutkan studi magister di Ins�tut 
Teknologi Bandung (ITB) dan mengambil 
program studi yang mengkhususkan diri 
pada pengembangan game.

Alumni UM Programmer DreadOut,
Gilang R.E Gitarana:

Semua Bisa Membuat Game
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