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 alang-Universitas Negeri 
 Malang (UM) mengirimkan 
 e m p a t  m a h a s i s w a 
terbaiknya mengikuti Program 
Transfer Kredit ke tiga universitas di 
luar negeri. Mereka yang terpilih 
adalah, Dini Aulia Cahyani (Jurusan 
Biologi FMIPA), Raka Bimantara 
( Ju rusan Fi s ika  FMIPA)  akan 
menimba pendidikan di Yala 
Rajabhat University, Thailand, 
Pamela Paula Maldini (Pendidikan 
Teknik Informatika FT) ke Saga 
Univers i ty Jepang , dan Ryan 
Andr i an  (Pend id ikan  Tekn ik 
Bangunan FT) ke Akdeniz University, 
Turki.
 Para mahasiswa tersebut 
dilepas oleh Wakil Rektor Bidang 
Akademik UM, Prof. Dr. Budi Eko 
Soetjipto, M.Ed., M.Si, Kamis, 4 
Januari 2018 di Ruang Sidang 
Rektorat, Gedung Graha Rektorat 
lantai 8 UM. 

 " S a u d a r a  m e r u p a k a n 
mahasiswa terpilih yang akan 
melanjutkan studi selama satu 
semester di universitas luar negeri. 
Bukan hanya sekedar belajar, tetapi 
Saudara juga akan menjadi duta 
UM,  dan  du ta  Indones ia  d i 
universitas yang Anda tuju. Oleh 
karena itu, Saya berpesan agar 
Saudara senantiasa menjaga nama 
baik almamater UM dan Bangsa 
Indonesia," pesan Prof. Dr. Budi Eko 
Soetjipto, M.Ed., M.Si.
 Acara yang berlangsung 
pukul 15.00 WIB tersebut juga 
dihadiri Wakil Rektor Bidang 
Kerjasama dan Humas UM, Direktur 
Hubungan Internasional, Kepala 
Biro AKPIK, Dekan Fakultas Teknik, 
Dekan Fakultas MIPA, dan para 
pejabat lainnya, serta orang tua 
mahasiswa.
 

 Salah satu peserta, Pamela 
Paula Maldini menyampaikan 
kegembiraannya atas kesempatan 
meng iku t i  p rog ram in i .Pu t r i 
pasangan Asboni  dan Suj iat i 
N i n g t y a s  i n i  m e m a p a r k a n 
persiapannya untuk bisa lolos 
mengikuti program ini.
 "Bersyukur sekali Saya lolos 
seleksi program transfer kredit ini. 
Dari awal Saya telah berjuang keras 
untuk bisa berangkat ke Jepang. 
Saya berharap bisa mengembang-
kan ke i lmuan saya d ib idang 
informatika," jelasnya.
 Di balik keberhasilannya ini, 
Pamela juga tidak melupakan jasa 
dosen pembimbingnya, Dr.Eng. 
Anik Nur Handayani, S.T., M.T. ia 
mengungkapkan bahwa dosen 
pembimbingnya ini senantiasa 
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m e m b e r i k a n  m o t i v a s i  d a l a m 
penyiapan dokumen pendukung 
dalam mengiku� program ini. 
 Sela in i tu,  Pamela Paula 
Maldini juga menyampaikan pesan 
kepada semua mahasiswa UM untuk 
aktif apabila mengikuti program-
program pertukaran pelajar ke luar 
negeri. Kadang informasi tersebut tidak 
d i k e t a h u i n y a ,  p a d a h a l  s u d a h 
terpubl ikas i  di laman UM, atau 
terpasang di papan pengumuman yang 
ada di kampus.

 Program Transfer Kredit ini 
merupakan skema beasiswa dari 
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan 
Kemahasiswaan Kementerian Riset, 
Teknologi dan Pendidikan Tinggi 
(Belmawa Kemenristekdikti) yang 
pertama di UM, tapi tahun kedua di 
Belmawa Dikti sendiri.
 Mahasiswa yang mengikuti 
program ini terlebih dahulu melakukan 
kegiatan registrasi dan pengajuan KRS, 
sehingga dengan kegiatan ini tidak 
menambah waktu tempuh bagi 
mahasiswa.

 UM melalui Kantor Hubungan 
Internasional akan terus mengem-
bangkan program-program strategis 
seperti ini. Hal ini dimaksudkan untuk 
memberikan bekal wawasan bagi 
mahasiswa dan menginternasionalsasi 
UM di kancah dunia. 

Perdalam

Budaya 
INDONESIA

12 Mahasiswa Asing UM Laksanakan Pembelajaran Budaya Lokal

 C u l t u r a l  S t u d y  To u r  t o 
 Tengger and An Excursion to 
 Mt. Bromo. Kegiatan yang 
berlangsung pada tanggal 27 Januari 
2018 ini merupakan bagian dari 
Kegiatan Outbound  Mahas iswa 
Darmasiswa 2017 yang sedang belajar 
Bahasa dan Budaya Indonesia di 
Universitas Negeri Malang. Mahasiswa 
Darmasiswa di UM berjumlah 12 
orang, mereka berasal dari negara 

Penulis: Achmad Yogi 

A
Australia, Rusia, Madagaskar, Kamboja, 
Tha i l and ,  V ie tnam dan  Ind ia .
 Kali ini mereka diajak untuk 
mengenal budaya masyarakat Tengger, 
yang lokasinya terletak di Gunung 
Bromo. Mereka berangkat dini hari jam 
01.00 WIB, perjalanan sekitar 3 jam. 
Setelah sampai di Tengger, kondisinya 
hujan gerimis dan angin kencang. 
Namun itu tidak menyurutkan antusias 
mereka untuk menikmati sunrise di 
bukit cinta Bromo.

 Pukul 06.00 WIB mereka turun 
bukit dan dilanjutkan berinteraksi 
dengan masyarakat setempat dan 
di lanjutkan ke Padang Savana.
 Di akhir perjalanan mereka 
menyampaikan sangat gembira  karena 
m e m p u n y a i  k e s e m p a t a n  b i s a 
menikmati suasana Gunung Bromo 
dan juga bisa mempelajari budaya, 
sekaligus cara hidup masyarakat 
Tengger.

di Tengger dan Gunung Bromo
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Suasana Kantor 24Slides Indonesia (kiri)

Acara Familiy Gathering “Impactful Debut” (kanan)
6Januari 2018

24 Slides: Perusahaan Internasional 
Andalkan SDM UM
Penulis: Himawan Prakosa | Sastra Inggris

 a lang -Univers i tas  Neger i 
 Malang (UM) telah menjadi 
 s a l a h  s a t u  u n i v e r s i t a s 
terkemuka di Indonesia yang mampu 
mencetak sumber daya manusia (SDM) 
cemerlang. Hal ini dibuktikan dengan 
segudang prestasi serta pencapaian 
yang diraih para mahasiswa dan alumni 
UM. Saat ini banyak dari mereka yang 
telah tersebar di seluruh Indonesia, dan 
sebagian lagi meneruskan pendidikan 
maupun karir mereka di luar negeri. 
Namun, hal menarik justru muncul di 
Kota Malang. Sebuah perusahaan 
internasional yang bergerak di bidang 
desa in  g ra f i s ,  24S l ides ,  mem-
percayakan lini produksi mereka pada 
SDM Indonesia yang sebagian besar 
berasal dari UM.
 Produk-produk unggulan UM 
di 24Slides tersebar di divisi design, 
customer support, dan jajaran mana-
jemen. Sebagian besar dari mereka 
ada lah  a lumni  Faku l ta s  Sas t ra 

UM dari Jurusan Seni Desain dan Sastra 
Inggris. Tidak hanya alumni, beberapa 
mahasiswa aktif asal yang mampu 
menunjukkan kualitas mereka juga 
telah menjadi rekrutan sebagai staf 
permanen. Hal ini didukung dengan 
fleksibilitas dari pihak 24Slides yang 
memungkinkan mereka untuk tetap 
fokus pada kegiatan kuliah.
 Nama-nama yang saat ini 
tergabung dalam tim 24Slides antara 
lain: Anwar Maarif, Ardhian Zahroni 
Ramadhani, Benny Eko Prasetyo, 
Purwantoro Priyambudhi, Cesarrio 
Novr ian  Widodo,  Danny Agus 
Astrianto, Deni Pramadita, Dika Putri 
Septyoningrum, Feronika Wulandari, 
Muhammad Isa Habibi, Indah Yuniarti, 
Lina Oktaviani, Mikha Cyprianus 
Suryanto, Mira Marika Koesterini, 
Nadia  Tamara Ardiant i ,  Nenes 
Ayuningtyas, Nindya Pratiwi, Nugroho 
Ade Trisnawan, Reno Yuansah Perdana, 
Rezzara, Sheila Aprilia, Tio Dwi Nata, 

Varief Wandan Setyawan, Danu Wikan 
(Seni Desain), Amon Sulthan Kumbara, 
Himawan Prakosa, Dharu Rida Kresna 
Wati, Khairizal Ghulam Junaedy, 
Sartika Indah Oktianti, Tika Kartika, 
Ve r i n a  S a t i f a n y  Fa j r i n ,  Ya s a 
Febrianuswantoro, Yudha Yanuar 
Akbar (Sastra Inggris), dan Diah Ayu 
(Pendidikan Tata Boga).
 Didirikan pada tahun 2012 
oleh pemuda asal Denmark, Tobias 
Schelle, 24Slides terus bergerak di 
bidang desain PowerPoint secara 
konsisten dan telah dipercaya oleh 
puluhan ribu pelanggan dari berbagai 
belahan dunia. Dimulai dari sebuah 
tim kecil yang juga dipelopori oleh para 
desainer alumni UM, 24Slides terus 
tumbuh hingga saat ini beranggotakan 
sekitar 80 orang. Kantor bisnis 24Slides 
berada di Copenhagen, Denmark, 
namun seluruh proses produksi 
berlangsung di Malang, Indonesia. 
Sehari-hari, suasana di kantor 24Slides 
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sangat casual. Berbagai kegiatan di luar 
peker jaan  d i l ak sanakan  un tuk 
menunjang pertumbuhan personal 
setiap anggota tim 24Slides.
 Nama 24Slides mungkin cukup 
asing di telinga masyarakat Indonesia. 
Namun, perusahaan yang berbasis di 
Denmark ini telah dipercaya berbagai 

perusahaan kelas internasional seperti 
Amazon, Adidas, Fox, Novozymes, 
Grundfos, Cisco, Honda, dan Porsche. 
Saat ini kantor desain 24Slides berada 
di daerah Blimbing, Malang. Tahun 
2018 diawal i  24S l ides  dengan 
mengadakan acara Family Gathering 
dengan tema Impactful Debut yang 

dihadiri keluarga dan rekan-rekan 
media. "Ini adalah hari di mana kita 
berbagi tentang bagaimana kita bekerja 
sehari-hari, seperti apa kita bekerja, 
bagaimana cara kita bekerja, dan apa 
tujuan kita bekerja di 24Slides," ujar 
Sandie Putera, HRD Manager 24Slides.

Prodi Sastra Jerman UM

Gelar Workshop 8 Negara
Penulis: Joko Wibowo

Malang - Sekitar 200 
siswa SMA dari benua 
Asia dan Australia dari 8 
n e g a r a ,  m e n g i k u t i 
workshop Bahasa Jerman 
bertemakan "Workshop : 
Fachsprache (in A1, A2, 
and B1 groups) and the 
workshops from German 
Experts" di Universitas 
Negeri Malang (UM).

 Acara dihadiri oleh Dekan 
Fakultas sastra Prof. Utami Widiati, 
M.A., Ph.D., Ketua Jurusan Dr. Rizman, 
M.Pd, dan pemateri workshop Larissa 
Pangestian Harahap, Konsultan Ahli 
Bidang Pengajaran Bahasa Jerman.
 Kali ini, siswa mengikuti kelas 
sesuai dengan kemampuan dalam 
berbahasa Jerman, yang terbagi dalam 
3 kelompok kelas, diantaranya level 
dasar di kelas A1, level menengah di 
kelas A2, dan level tinggi di kelas B1.
Sementara itu, Sekretaris Jurusan Sastra 
Jerman UM, Dudi Kurniawan MA, 
mengatakan prodi pendidikan bahasa 
Jerman UM terakreditasi A sejak 2015, 
dikarenakan sistem administrasi dan 
lulusan lebih baik. "Peminat di UM 

masuk posisi tengah, karena tidak lebih 
dari 75 maba. Jika di rasio pendaftar 
1:5. Padahal terbilang prodi paling 
muda, namun pernah dikunjungi Duta 
Besar, Kepala Goethe Asia Pacific, dan 
lainnya. Peluang kerja lulusan Jerman 
cukup baik. Bisa menjadi dosen prodi 
bahasa Jerman dan prodi sastra Jerman. 
Atau bekerja di perusahaan Jerman.”
 Menurut panitia workshop Dr. 
Rosyidah, M.Pd, belajar Bahasa Jerman 
itu tidaklah sulit, khususnya pemula, 
dibandingkan belajar bahasa Inggris.
 "Pada segi bunyi, Bahasa 
Jerman lebih mudah dibandingkan 
Bahasa Inggris. Karena apa yang tertulis 
sama dengan apa yang diucapkan. 

 "Di Malang sudah banyak SMA 
yang mempelajari Bahasa Jerman. 
Secara berkala di bulan November, 
akan ada pelatihan dan lomba Bahasa 
J e r m a n .  S e h i n g g a  m e n g a s a h 
kemampuan berbahasa asing siswa. 
Tujuan acara ini untuk mengajak siswa 
me lan ju tkan  s tud i  ke  Je rman , 
khususnya yang memiliki motivasi 
kuat," ungkapnya.
  "Workshop kali ini bukan belajar 
Bahasa Jerman biasa. Melainkan Bahasa 
Jerman untuk dipergunakan dalam 
pembelajaran sains." terang Ketua 
Pani�a.

N a m u n  s e c a r a 
g r a m a t i k a l ,  B a h a s a 
J e r m a n  l e b i h  r u m i t 
dibandingkan dengan 
Bahasa Inggris. Dan tidak 
ada yang tak mungkin 
untuk dipelajari oleh 
siswa. Semuanya bisa jika 
d ipe l a j a r i  s ungguh -
sungguh," jelas dosen 
sastra UM.
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Akhir Tahun 2017 BAZIZ UM Bagikan Shodakoh
Untuk Yatim dan Dhuafa’ se Malang Raya

Penulis: Joko Wibowo 

 Malang - Menutup  tahun 2017 
Badan Amil zakat, Infak dan Shodahoh 
Universitas Negeri Malang (Bazis UM) 
menyelenggarakan doa bersama, 
santunan anak yatim dan Dhuafa' yang 
diselengarakan pada hari Sabtu, 30 
Desember 2017 di masjid Al Hikmah 
UM, dengan mengambil tema, "Meraih 
Ridlo Illahi dengan Indahnya Berbagi",
 Acara tersebut dimeriahkan 
dengan musik banjari mahasiswa UM, 
peserta yang hadir 500 anak yatim dan 
dhuafa' dari non panti asuhan.
 Hadir juga dalam kegiatan 
tersebut Wakil Rektor III UM Dr. 
Syamsul Hadi, M.Pd, M.Ed.,Ketua 
BAZIS UM Bpk Dr. Drs. H. Moh. 
Khasairi , M.Pd, dan motivator Dr. Dra. 
Hj. Umi Dayati, M.Pd, Dosen Fakultas 
Ilmu Pendidikan UM.
 Dr. Ahmad Munjin Nasih, S.Pd, 
M.Ag selaku panitia melaporkan, 

 “BAZIS UM  kegiatan tersebut 
sudah dilakukan dari tahun ketahun, 
semoga di tahun berikutnya BAZIS UM 
dapat terus melakukan hal yang baik 
ini. Doa bersama dan santunan dapat 
ter laksana dengan baik  berkat 
dukungan dana dari donatur warga 
UM,  dan harapkannya   dapat 
meningkatkan kepedulian warga UM 
terhadap anak yatim dan duafa.”
 Dalam sambutannya Wakil 
Rektor III  Dr. Syamsul Hadi, M.Pd, 
M.Ed menyampaikan, "Di UM ada 
sekitar 30.000 ribu mahasiswa dari 
diploma,S1, S2, dan S3. dari jumlah 
tersebut sekitar 6.800 orang men-
dapatkan beasiswa hampir 5.000 
mahasiswa mendapatkan beasiswa 
bidik misi sebesar Rp. 650.000,00 per 
bulan dan kalau mahasiswanya dari 
luar kota mendapat trasnport. Jadi 
kalau memiliki cita-cita jadi mahasiswa 

harus punya niat dan jangan rendah 
diri," ungkap pak Syamsul.
 Motivator Dr. Dra. Hj. Umi 
Dayati, M.Pd menerangkan, " Bahwa 
anak t idak suka dibandingkan, 
dimarahi, dan disuruh. Satu contoh jika 
anak tahu bahwa mereka tidak 
dibandingkan dengan orang lain, maka 
tidak ada beban psikologis saat diminta 
untuk berprestasi, anak akan lebih 
leluasa menggali dan mengembangkan 
semua potensi yang ada dalam dirinya 
sendiri."

 "Selanjutnya, tanamkan dalam 
diri anak bahwa mereka mampu dan 
memiliki kesempatan untuk terus 
menjadi lebih baik lagi," ungkap dosen 
jurusan PLS tersebut.
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 Wakil Rektor III Dr. Syamsul Hadi, M.Pd, M.Ed, Ketua LP2M, Prof. Dr. Suyono, M.Pd,
Dr. H. Moh. Khasairi, M.Pd, dan Dr. Hj. Umi Dayati, M.Pd, saat Doa Bersama,
Santunan Anak Yatim dan Dhuafa' di masjid Al Hikmah UM

Dr. Hj. Umi Dayati, M.Pd memberikan motivasi 
kepada Anak Yatim dan Dhuafa di Masjid 
Al-Hikmah UM



KKN Mahasiswa UM, Tuntaskan Permasalahan 
Sosial dan Perekonomian Masyarakat Lokal

Penulis: Suhardi/Nike

  -  Univers i tas Malang
Negeri Malang (UM) melalui Pusat 
Pengembangan Sumberdaya Wilayah 
dan Kuliah Kerja Nyata (P2SWKKN), 
Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
kepada Masyarakat (LP2M) melakukan 
pendampingan bagi sepuluh desa 
binaan di Kabupaten Malang, melalui 
program Kuliah Kerja Nyata (KKN) 
Tematik Desa Sejahtera Mandiri 
(DSM). Sepuluh Desa tersebut  berada 
dalam wilayah kecamatan Dau (Desa 
Sumber Sekar, Petung Sewu, Kucur, 
Gading Kulon, Tegal Weru), Kecamatan 
K a s e m b o n  ( D e s a  P a i t ,  d a n 
Wonoagung) ,  se r ta  Kecamatan 
Gedangan (Desa Gajahrejo, dan 
Sidodadi).
 Kepala Pusat P2SWKKN, Dr. H. 
Agung Winarno, M.M. menjelaskan 
bahwa program KKN yang bekerjasama 

dengan Kementerian Sosial RI ini, 
berlangsung sejak tahun 2015, untuk 
tahun ini pelaksanaannya  mulai 22 
September s.d 24 Desember 2017 
melalui KKN model Sinambung yakni 
pendampingan yang dilaksanakan di 
setiap akhir pekan.
 "KKN Desa Sejahtera Mandiri 
ini merupakan kerjasama antara UM 
dengan Kemensos RI selama lima 
tahun. Ada sekitar 22 perguruan tinggi 
di Indonesia yang menjadi mitra 
Kemensos ini, adapun cakupan bidang 
ga rapan  me l ipu t i  penanganan 
penyandang masalah kesejahteraan 
sos ia l  (PMKS) ,  lembaga sos ia l , 
p e n u m b u h a n  p a r t i s i p a s i  d a n 
ke swadayaan  ma sya r aka t  dan 
pengembangan potensi ekonomi 
masyarakat.  

Menurut Kapus P2SWKKN  tahun 
2017 ini secara inten dilakukan 
pendampingan terhadap 5 (lima) desa 
di kecamatan Dau dengan fokus 
peningkatan pemberdayaan UKM 
produk unggulan lokal, pendampingan 
Badan Usaha Milik Desa (BUMDES),  
penyusunan profil potensi desa serta 
rancangan pengembangan desa ke 
depan, dan  kelima desa tersebut pada 
Selasa 19 Desember 2017 telah 
diwisuda oleh Menteri Sosial RI di 
Grand City Mall Surabaya sekaligus 
r a n g k a i a n  p e r i n g a t a n  h a r i 
kesetiakawanan sosial nasional  yang 
disaksikan oleh kelima kepala desa 
yakni Kepada Desa Sumber Sekar, 
Petung Sewu, Kucur, Gading Kulon, 
dan Tegal Weru.
 

Beberapa produk unggulan 
lokal yang telah mendapat 
pendampingan mahasiswa 
KKN dan sempat dipa-
merkan pada saat KHSN di 
Surabaya meliputi olahan 
jamu instan, kopi bubuk, 
minuman susu dan jeruk, 
permen kulit jeruk, permen 
jamu, keramik, sabun susu 
serta aneka makanan ringan 
lainya. 
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 L e b i h  l a n j u t  D o s e n 
Manajemen Fakultas Ekonomi UM 
menjelaskan bahwa KKN akan terus 
dikembangkan melalui KKN tematik 
yang bekerjasama dengan berbagai 
pihak dengan waktu yang relatif 
f leksibel bergantung kebutuhan 
masyarkat.
 Dijelaskan pula dalam waktu 
bersamaan selain KKN DSM, juga  
berlangsung KKN tematik Sosialisasi 
Penempatan dan Perlindungan TKI 
yang bekerjasama dengan Badan 
Nasional Penempatan dan Per-
lindungan Tenaga Kerja Indonesia 

selain yang sudah ada, KKN UM akan 
terus berkembang dengan menggarap 
sejumlah ragam KKN Tematik seperti 
pendampingan koperasi  wanita 
pedesaan,  manajemen UMKM, 
Penyiapan Sistem Informasi Desa 
(SIDA), Penanganan masalah sosial 
perkotaan, pendampingan destinasi 
desa wisata, serta penanganan masalah 
pendidikan di desa. Ragam KKN lain 
yang sudah dilaksanakan oleh Fakultas 
MIPA adalah  KKN luar negeri.

(BNP2TKI) di sepuluh desa wilayah 
k e c a m a t a n  K e p a n j e n  d a n 
Gondanglegi, selain sebelumnya juga 
telah terlaksana KKN tema Pengem-
bangan Kampung KB yang berkerja-
sama dengan BKKBN propinsi Jawa 
Timur.
 Tahun 2018 ini, Universitas Negeri 
Malang juga masih memiliki tugas 
untuk melakukan pendampingan 
terhadap lima desa binaan lainnya yang 
masih belum dinyatakan tuntas dalam 
mengatasi permasalahan sosial. Kepala 
Pusat P2SWKKN UM menargetkan 
bahwa pada periode mendatang,

Drs. Winarto, M.Pd
Raih Penghargaan WICC 2017

Penulis: Budiharto

  Kado akhir tahun Malang,
2017 yang manis, bagi  Drs. Winarto, 
M.Pd,  dosen Fisika FMIPA UM itu, 
p a s a l n y a  d i a  t e l a h  m e n e r i m a 
penghargaan World  Invent ion 
Creativity Contest (WICC)  dari Korea 
University Invention Association 
(KUIA).  KUIA  ini merupakan ajang 
kontes karya inovasi yang telah 
terselenggara hampir dua puluh tahun 
yang berpusat di Korea Selatan, dan 
dilakukan setiap tahun sekali. Untuk 
tahun 2017 ini ada 23 Negara  dari 
seluruh dunia  yang mengikuti kontes  
ini.
 D r s .  W i n a r t o ,  M . P d , 
memaparkan, "Mereka mengudang 
saya untuk mengikuti kontes dalam 
ajang tersebut.   Pada kesempatan ini  
saya mengirimkan video hasil inovasi  
berupa teknologi f is ika terapan 
sederhana yang diharapkan nanti bisa 

menginpirasi banyak pihak. 
K a r e n a   p e r a l a t a n  i n i 
d i kembangkan  da r i  bahan 
sederhana atau bahan daur ulang   
yang mudah sekali didapat dan 
harganya murah.”
 "P roduks i  yang  s aya 

ikutkan untuk kontes di Korea Selatan, 
Alat dari bahan sederhana  bekas 
kemasan  oli mobil sebagai casing , 
lampu light-emitting diode (LED)  
direct-current (DC) sebagai indikator 
bekerjanya alat. Prisipnya adalah cara 
bekerjanya generator atas dasar hukum 
Hukum induksi Faraday, yaitu hukum 
dasa r  e lek t romagnet i sme  yang 
memprediksi bagaimana medan 
magnet berinteraksi dengan rangkaian 
listrik untuk menghasilkan gaya gerak 
listrik. Fenomena ini disebut sebagai 
induksi elektromagnetik,” jelas Drs. 
Winarto, M.Pd.

Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa 
b a h a n  y a n g  d i g u n a k a n  u n t u k 
pembuatan produknya merupakan 
barang-barang bekas. 
 “Peralatan pendukung kerja 
generator ini  adalah roda pemutar  
yang diteruskan dengan belts ke roda 
yang lebih kecil untuk mempercepat 
putaran. Roda ini  merupakan bekas 
roda serutan es batu, dan  Magnetnya  
bekas speaker aktif,” lanjutnya. 
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Drs. Winarto, M.Pd memperagakan sistem 
kerja generator hasil karyanya
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 Kemudian di dalam casing  ada 
kumparan. Kumparan ini merupakan 
lilitan dari kawat tembaga banyak 
dijual di pasaran. Kawat  tembaga 
ukuran 0,7 milimeter ini menghasilkan 
listrik satu ampere. Kumparan ini 
memiliki berat satu kilogram. Secara 
teknis kumparan dililitkan dan diatur 
sel-sel gelendong, sehingga rangkaian 
menghasilkan listrik.
 “Cara kerja alat ini, apabila 
roda diputar dengan tangan,  maka 
magnet  akan berputar, hal ini 
mengakibatkan ada induksi  magetik 
dan menghasilkan listrik. Namun alat 
in i  mas ih  menghas i lkan l i s t r ik  
alternating current (AC). Alat  ini hanya 
menggunakan satu phase  ( satu 
gulungan). Kemudian listrik bisa 
disimpan di akumulator (accu, aki) atau 
baterai yang diolah melalui charger. 
Dengan demikian listrik akan berubah 
menjadi DC, sehingga bisa menyalakan 
lampu yang sinarnya rata tidak 
berkedip-kedip. Dari charger ini bisa 
untuk mengisi baterai handphone atau 
laptop,” urainya.
 Apabila alat ini diputar secara 
terus menerus, maka baterai/accu akan 
terisi penuh dan bisa dimanfaatkan 
untuk berbagai keperluan termasuk 
untuk menyalakan komputer. Karena 
listrik accu ini teganganya 12 Volt. 

 Alat ini juga cocok untuk para 
pendaki gunung.  Dengan didesain 
yang lebih kecil, dan daya output yang 
sama besar, maka para pendaki gunung 
akan nyaman dalam menggunakan alat 
i n i .  K a r e n a  m u d a h n y a  d a l a m 
pembuatan dan perakitannya, Drs. 
Winarto, M.Pd optimis alat semacam 
ini masih dibutuhkan masyarakat. 
 Inovasi karya Dosen Jurusan 
Fisika FMIPA UM ini juga digunakan 
sebagai media pembelajaran yang 
sangat efekti f .  Fungsinya untuk 
menujukkan sistem kerja  generator. 
Prinsipnya sebenarnya sederhana, 
adanya magnet yang diputar dalam  
kumparan itu sudah menghasilkan 
medan listrik, kemudian tinggal diolah 
sedemikian rupa.      

 “Hal ini dapat membuka 
rahasia besar yang selama ini ada 
dibenak mahasiswa tentang bagaimana  
generator listrik sebesar di pembangkit 
listrik itu bekerja. Secara miniatur bisa 
diterangkan dengan alat ini, tanpa 
perlu datang ke pembangkit listrik. Alat 
ini bisa dihadirkan di depan kelas,”  
tambahnya
 “Sebenarnya tujuan saya 
membuat alat ini  untuk pembelajaran, 
namun saya diminta untuk ikut kontes. 
Akhirnya saya dapat  apresiasi 
penghargaan Internasional  dan 
mendapat medali perak. Mudah-
mudahan inovasi ini bisa menginpirasi 
kita semua. sebenarnya sifat-sifat 
teknologi itu mudah asal kita mau 
meneliti, mencermati secara arif sesuai 
dengan kemampuan kita secara 
sederhana," pungkasnya.  

Drs. Winarto, M.Pd mengakui bahwa 
sebenarnya teknologi yang dihasilkan 
ini sudah ketinggalan zaman. Akan 
tetapi rupanya inovasi-  inovasi 
semacam ini masih dihargai. Karena 
sasarannya nanti  adalah  pada 
masyarakat yang belum terjangkau 
oleh listrik, di pedesaan-pedesaan, 
atau nelayan yang sedang melaut 
mereka bisa memakai alat ini untuk 
mendapatkan tenaga listrik secara 
terbatas. 
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