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Februari menjadi bulan paling 
berkesan bagi kampus bermoto 
The Learning University. Pasal-

nya setelah sekitar empat tahun 
mengajukan permohonan Merek 
Lambang Universitas Negeri Malang 
(UM), Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia akhirnya menerbitkan 
Ser�fikat Hak Merek tersebut pada 
Selasa (27/2/2018).
 Priha�ni Retnoningsih, S.E. 
Staf dari Lembaga Peneli�an dan 
Pengabdian kepada Masyarakat 
(LP2M) UM menuturkan, "Prosesnya 
l u m a y a n  l a m a .  K a m i  s u d a h 
mengajukan sejak 11 September 
2014. Saat itu LP2M masih diketuai 
oleh Prof. Dr. Toto Nusantara, M.Si 
dengan Kabag Ibu Dra. Aminar� S. 
W a h y u n i .  S e d a n g k a n ,  k a m i 
menerima ser�fikatnya baru tanggal 
27 Februari 2018 kemarin.”
 "Sebenarnya  kami  juga 
mengajukan permohonan Hak Merek 

 untuk Logo The Learning  University dan 
Lagu Mars UM, tapi izinnya belum 
keluar," tambahnya.
 Beliau menjelaskan bahwa 
permohonan Hak Merek pada Lambang 
UM dikirimkan ke Direktur Jendral Hak 
Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah 
(Dirjen HKI Kanwil) Jawa Timur di 
Surabaya untuk di�njau dari segi bentuk 
apakah ada kesamaan dengan kampus 
la innya.  "Kanwi l  HKI  melakukan 
perbandingan, 'apakah kiranya bentuk 
seper� ini sudah pernah dipakai di 
tempat lain?' Kalau ada kesamaan pas� 
�dak akan bisa granted," jelas beliau.
 Bu Retno, sapaan akrab staf 
LP2M ini  menambahkan tentang 
pen�ngnya mematenkan atr ibut 
kampus. Menurutnya "Mematenkan 
nama dan lambang UM itu pen�ng 
karena dulu UM itu seolah ada dua, 
satu nya  b erasa l  d ar i  Makassar.   

Hak Merk ini supaya nama, singkatan, 
dan lambang kampus kita �dak 
sama(�dak diaku-aku red.) dengan 
kampus lain.”
 Secara detail, berdasarkan 
data dari LP2M UM, tercatat 87 Paten 
telah diusulkan ke Dirjen HKI sejak 
2008 sampai 2018 dan 20 diantaranya 
telah granted, dua usulan Merek 
sejak 2014 sampai 2018 dimana satu 
telah granted, dan 64 usulan hak cipta 
di rentang tahun yang sama dimana 
56 diantaranya telah granted.
 Karena itulah, beliau me-
nyimpulkan bahwa perkembangan 
prestasi UM mengalami kenaikan 
yang signifikan sejak 2014. "Per-
gerakan grafik prestasi UM dari 2014 
sampai 2018 sudah naik terus, 
termasuk perkembangan kinerja HKI-
nya. Kabar ini wajar bila membuat 
seluruh warga kampus bangga," 
ujarnya.
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David Bryan 
Buktikan Mahasiswa Tata Boga 
Berprestasi

David Bryan Satria, mahasiswa D3 
Tata Boga Fakultas Teknik ini 
menyumbangkan prestas i 

membanggakan untuk Universitas 
Negeri Malang (UM). Hal ini dibuk�kan 
d e n g a n  k e m a m p u a n n y a  k e � k a 
memperoleh juara 1 kategori junior 
Food Pla�ng Compe��on di Surabaya. 
Lomba �ngkat Jawa Timur ini digelar 
oleh Indonesian Chef Associa�on (ACI) 
dan Lapis Kukus Pahlawan Surabaya, 
Minggu, 04/02/2018. Kompe�si ini 
memiliki 2 kategori yaitu kategori 
profesional yang dikhususkan untuk chef 
profesional dan kategori junior.
 "Lomba yang Saya iku� ini 
termasuk kategori junior dibidang Food 
Pla�ng. Teknisnya, peserta lomba diberi 
bahan untuk dihias,  bahan yang 
diberikan merupakan varian baru dari 
produk lapis kukus pahlawan Surabaya. 
Juri menuturkan penilaian ditekankan 
pada kesederhanaan tetapi tetap can�k, 
dengan beberapa per�mbangan seper� 
keserasian hiasan, kontras warna, 
jumlah saus, dan jenis hiasan yang 
dipakai," jelas David menguraikan latar 
belakang kegitan lomba.
 David mengaku bahwa dirinya 
�dak menyangka akan mendapat gelar 
juara di kompe�si ini, pasalnya para 
peserta lain lebih memiliki persiapan 
yang lebih matang daripada dirinya.

Penulis: Zabawi - Intern Humas UM

 " P a r a  p e s e r t a  y a n g  l a i n 
memb awa a lat  d an  b ahan  yang 
berkualitas. Berbeda dengan saya yang 
hanya membawa peralatan seadanya. 
Alhamdulillah saya dapat juara," tambah 
m a h a s i s w a  a n g k a t a n  2 0 1 7  i n i .
 Proses yang ia lewa� juga �dak 
semudah yang dibayangkan, ia berla�h 3 
kali seminggu dengan persiapan se�ap 
kali la�han bolak-balik Malang-Cangar 
hanya untuk menemukan Edible Flower, 
bukan bunga pada biasanya tetapi bunga 
yang punya kecocokan dalam Food 
Pla�ng.
 " J a d i  u nt u k  p l a� n g  s aya 
khususkan untuk menggunakan Edible 

Flower karena bunga tersebut secara 
aman dapat dikonsumsi" tuturnya
 Mendapatkan  ge lar  juara 
memberikan kesenangan tersendiri 
dalam diri David. Melalui gelar juara ini 
membuk�kan bahwa, mahasiswa 
Jurusan Tata Boga juga bisa meraih 
p r e s t a s i  y a n g  d i b a n g g a k a n . 
 "Saya berharap agar teman-
teman khususnya dari Jurusan Tata Boga 
�dak hanya mengenal dunia boga 
melalui resep-resep yang diberikan 
dosen pengajar, akan tetapi juga harus 
mengenali kebutuhan di dunia usaha 
dan dunia industri" pungkas David.
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Peduli Sesama,
Kampus III UM Semarakkan Donor Darah

Penulis: Arvendo Mahardika - Intern Humas UM

 litar. "Setetes darahmu sangat 
 berharga." Itulah yang menjadi 
 tema utama dari aksi donor 
 d a r a h  y a n g  d i l a k u k a n 
 Koordinatorat Kegiatan Maha-
siswa Kampus III (KKM III) Fakultas Ilmu 
Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Ma-
lang (UM), Selasa (27/2/2018) lalu. Da-
lam kegiatan yang dilaksanakan atas ker-
jasama Divisi Pengembangan Organisasi 
dan Sumber Daya Manusia (POSDM) 
KKM III FIP UM dengan Korps Sukarela 
(KSR) PMI Kampus III UM dan PMI Kota 
Blitar tersebut, puluhan orang men-
donorkan darahnya di Rumah Dinas 
Koordinator Pelaksana Program (KPP III) 
yang masih satu lokasi dengan Kampus 
III UM, Jalan Ir. Soekarno 1 Blitar mulai 
jam 10.00 pagi hingga selesai.

 Ketua pelaksana kegiatan, 
Agnes Fitri Ayu Wulandari menerangkan 
bahwa se�daknya lebih dari 70 orang 
yang menda�ar untuk melakukan donor 
tersebut, bahkan ada yang dari luar UM. 
"Namun banyak juga dari para penda�ar 
tersebut yang �dak lolos ke�ka cek 
Hemoglobin," ujar Agnes. Oleh karena 
itu, berdasarkan hasil seleksi tersebut, 
pani�a dapat mengumpulkan sebanyak 
36 kantong darah. Selain mahasiswa dan 
dosen Kampus III UM, para guru dari SD 
dan SMP Laboratorium UM Kota Blitar 
juga turut bersemangat mendonorkan 
darahnya.
 Agnes juga menambahkan 
bahwa tujuan dari kegiatan yang 
merupakan ru�nan se�ap semester 
tersebut ialah untuk menumbuhkan 

jiwa peduli sesama. "Dengan diadakan 
donor darah ini, diharapkan kita sebagai 
sesama manusia dapat membantu, 
apalagi kita yang diberi kesehatan lebih, 
membantu kan �dak hanya sebatas 
materi ,"  papar mahasiswa PGSD 
angkatan 2017 tersebut.
 Tak lupa ia berharap agar 
agenda selanjutnya dapat berlangsung 
lebih semarak. "Semoga par�sipasi 
untuk agenda selanjutnya lebih banyak, 
dan publikasi kegiatan lebih lama, biar 
semakin banyak yang tahu," pungkas 
sang ketua pelaksana.

B
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Perdana,
Linnaeus University Swedia Tandatangani MoU dengan UM

Penulis: Shin�ya Yulia F./Rosa Briliana - Intern Humas UM

Universitas Negeri Malang (UM) 
kembali memperluas hubungan 
kerjasama dengan perguruan 

� n g g i  l u a r  n e g e r i  p a d a  R a b u 
(28/2/2018). Kali ini, UM menjalin kerja-
sama dengan salah satu kampus 
ternama asal Swedia, Linnaeus Univer-
sity. Penandatanganan nota kesepa-
haman (Memorandum of Understand-
ing/MoU) menandai disepaka�nya ker-
jasama antara kedua kampus. Dilak-
sanakan di Ruang Sidang Rektorat, 
Graha Rektorat UM lantai 8, kegiatan 
tersebut berjalan lancar. Linnaeus 
Un iver i sty  meng i r im sa lah  satu 
perwakilannya, Henrik Edlund dalam 
kegiatan tersebut.
 Dengan semakin bertambahnya 
peluang kerjasama dengan kampus lain, 
hal ini menandakan UM merupakan 
salah satu perguruan tinggi negeri 

eks-IKIP yang patut untuk diper-
hitungkan. Linnaeus University ini 
merupakan perguruan �nggi pertama 
dari Swedia yang menjalin kerjasama 
dengan UM.
 Dengan adanya kerjasama ini, 
UM berkeinginan untuk mengajak 
m a h a s i swa  L i n n a e u s  U n i ve rs i t y 
bergabung pada UM ICamp tahun ini. 
Bukan hanya itu, UM berharap juga 
adanya Joint Supervision dalam bidang 
akademik di Linneaus University dan UM 
dapat membimbing mahasiswa tesis 
bersama serta adanya joint research.
 Kerjasama tersebut berawal 
ke�ka salah satu staf Kantor Hubungan 
Internasional (HI) UM, Lely Tri Wijayan�, 
S.S. mendapat beasiswa IDB (Islamic 
Development  Bank)  Non-Degree 
Training untuk belajar tentang 

IT fusion in curriculum development and 
internasionaliza�on in the university di 
L inneaus University selama satu 
setengah bulan. "Kebetulan kontak 
pertama saya dengan Henrik Edlund 
yang datang pada hari ini, mulai 
mengirim proposal, wawancara dan 
segala macam sampai akhirnya saya 
d i t e r i m a , "  u n g k a p  L e l y .  L e l y 
menambahkan, "Karena saya dari staf 
Kantor  Hubungan Internas ional , 
ke m u d i a n  s a y a  d i t a w a r i  u n t u k 
bekerjasama lebih lanjut dan saya 
dengan senang ha� bilang UM sangat 
t e r b u k a  d e n g a n  k e r j a s a m a , " 
tambahnya.
 Linnaeus University dan UM 
melalui Lely menulis applica�on funding 
dari Erasmus+ mobility program untuk 
mobility program civitas academica. 
Applica�on funding tersebut sudah 
disubmit sekitar awal Februari lalu dan 
masih menunggu pengumuman. "Entah 
diterima atau �dak nan�nya, kita 
inginnya ada kerjasama lebih lanjut," 
ujar alumni UM 2010 tersebut.
 Dengan adanya kerjasama 
tersebut memberikan banyak manfaat 
bagi UM, terutama mahasiswa. Mereka 
diberi kesempatan untuk mampu 
mendapatkan beasiswa ke Linnaeus 
U n i v e r s i t y.  " S e m o g a  n a n �  a d a 
mahasiswa UM yang lanjut disana," 
pungkasnya.
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Kehangatan Keluarga Hadir di Forum Pertemuan
Orangtua Mahasiswa FMIPA

Penulis: Said Maulana Ibrahim
Intern Humas UM

 ejumlah 950 wali mahasiswa 
 FMIPA Univers i tas  Neger i 
 Malang (UM) 2017 menghadiri 
Forum Pertemuan Orangtua Mahasiswa 
dengan pimpinan FMIPA. Kegiatan ini 
digelar pada hari Sabtu, 3 Maret 2018 di 
Gedung Graha Cakrawala UM. Forum ini 
bertujuan untuk meningkatkan peran 
orang tua dalam meraih sukses studi 
mahasiswa FMIPA UM Angkatan 2017.
 D a l a m  s a m b u t a n ny a ,  D r. 
Markus Diantoro, M.Si menyampaikan 
bahwa FMIPA diharapkan kedepannya 
dapat meningkatkan prestasi dengan 
adanya program yang sudah tersedia 
seper� Program Krea�vitas Mahasiswa. 
Bukan hanya melalui program, tetapi 
juga melalui berbagai fasilitas yang 
sudah tersedia, seper� Taman Sains 
serta berbagai teknologi pembangkit 
listrik yang ada di dalamnya.
 "Kedepannya diharapkan FMIPA 
t e r u s  m e n i n g k a t k a n  p u b l i k a s i 
internas ional ,  mengingat  FMIPA 
memiliki jurnal internasional dengan 
�ngkat publikasi ter�nggi di UM," 
ungkapnya.
 Saat  in i  FMIPA d ipercaya 
memegang jabatan sebagai pengurus 
Ketua Asosiasi Profesi, memiliki banyak 
�m dalam percepatan publikasi IMRC 
dan menjadi pionir dalam SKPI (Surat 
Keterangan Pendamping Ijazah). Selain 
i t u ,  F M I P A  s e l a l u  d i p e r c a y a 
menyumbangkan pikiran dalam pusat 
u n g g u l a n  I P T E K .  D a l a m 
perkembangannya, FMIPA menggenjot 
kerjasama Internasional. Hasilnya, 
mahasiswa FMIPA sering keluar negeri 
untuk melakukan kerjasama dan studi.

 Melalui forum ini, Wakil Dekan I 
FMIPA, Dr. Ibrohim, M.Si menyampaikan 
masalah tentang perkuliahan. Beliau 
mengatakan sebanyak 3.200 mahasiswa 
UM telah dinyatakan beku. Dalam hal ini 
FMIPA berupaya meningkatkan layanan 
agar mahasiswa dapat lulus kuliah tepat 
waktu. FMIPA juga berupaya mening-
katkan kualitas pada administrasi 
penunjang akademik. Untuk menjadi 
mahasiswa ak�f mahasiswa wajib 
melaksanakan registrasi akademik 
dengan pembayaran UKT dan mela-
kukan registrasi akademik melalui 
sistem Kartu Rencana Studi (KRS) yang 
terdapat pada SIAKAD. Dari tahun ke 
tahun, FMIPA menduduki peringkat 
ter�nggi di UM dalam hal kelulusan 
mahasiswa dengan persentase lebih dari 
70%. Untuk menghadapi permasalahan 
mahasiswa tentang studi, FMIPA juga 
m e n g u p a y a k a n  b i m b i n g a n  d a n 
konseling mahasiswa melalui buku 
KMKS (Kartu Monitoring dan Kemajuan 
Studi).
 Wakil Dekan III FMIPA, Dr. 
Fatchur Rahman, M.Si menyampaikan

pen�ngnya mahasiswa memiliki SKPI 
yang sangat diperlukan dalam dunia 
kerja. Beliau juga menambahkan bahwa 
d a l a m  d u n i a  ke r j a  � d a k  h a ny a 
bergantung pada gelar dan IPK, tetapi 
diperlukan so� skills yang matang yang 
menjadi poin tambahan dalam aplikasi 
di dunia kerja.
 Untuk menghibur para wali dan 
mahasiswa yang hadir,  acara ini 
menampilkan beberapa pengisi acara 
yang merupakan mahasiswa FMIPA, 
antara lain tarian tradisional dari 
Banyuwangi dan suara merdu yang 
disajikan oleh mahasiswi Biologi. Gelak 
tawa pecah di dalam Gedung Graha 
Cakrawala karena Stand Up Comedy 
yang dibawakan oleh Abdul Karim 
Ibrahim, mahasiswa Fisika. Bukan hanya 
tawa, suasana haru �mbul karena 
indahnya puisi yang dibawakan oleh 
Mawapres utama UM 2017, Tsania Nur 
Diyana yang merupakan mahasiswa 
F i s i k a .  P e n g h a r g a a n  t e r h a d a p 
mahasiswa berprestasi dengan IPK 
ter�nggi angkatan 2017 se�ap program 
studi FMIPA diberikan secara langsung 
oleh Dr. Markus Diantoro, M.Si.
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Gelar Seni di TMII Prodi PSTM-FS Siap Sajikan

Dua Karya Tari Andalan

Penulis: Budiharto

Kebanggaan tersendiri dari Prodi 
Pendidikan Seni Tari dan Musik 
(PSTM) Fakultas Sastra (FS) UM, 

pasalnya kesempatan pentas seni di 
Taman Mini Indonesia Indah (TMII). 
Pres�se seper� enam tahun yang lalu 
akan diraih kembali, sehingga perlu 
persiapan yang matang. Untuk itu pada 
Hari Senin, 19 Maret dilaksanakan Gladi 
Bersih di Gedung Graha Cakrawala 
dengan disaksikan juga oleh Wakil Dekan 
III, dan Perwakilan dari Dinas Pariwisata 
Kota Malang.
 Sebagai duta seni Kota Malang, 
Prodi PSTM mempersembahkan tari 
dengan Judul "Gayuh Kalpavali" yang di 
diciptakan oleh dosen FS , Tri Wahyuning 
tyas, S.Pd, M.Si, dan sebuah cerita rakyat 
dengan kemasan zaman now yang 
berjudul "Sayembara Ratu Pulau 
Tembini" yang menceritakan kisah

Panj i  Asmoro Bangun.  K isah  in i 
merupakan cerita rakyat kota Malang 
atau cerita lokal Malang. Pementasan ini 
didukung oleh 12 pemusik/yogo, 13 
penari dari dosen dan mahasiswa, 
seniman profesional Malang Bapak 
Sumantr i ,  dan  para  dosen yang 
tergabung dalam kepanitiaan.
 Wakil Dekan III. Dr. Kholisin, 
M . H u m  d a l a m  s a m b u ta nya  m e -
ngatakan, "Saya atas nama pimpinan 
Fakultas sangat mengangpresiasi 
terselengaranya kegiatan ini. Kami juga 
mengucapkan terimakasih kepada 
semua pihak yang bisa menyatukan 
talenta-talenta yang ada di perguruan 
�nggi ini dengan Dinas Pariwisata Kota 
Malang. Sehingga nan� akan terbentuk 
jalinan yang rapi, dan bisa mewakili Kota 
Malang untuk unjuk karya di kancah 

nasional.”
 "Kami berharap kerjasama 
seper� ini bisa berkelanjutan, sehingga 
nan� ada kerjasama-kerjasama lagi". 
Beliau juga berpesan kepada rom-
bongan, "janga lupa jaga kesehatan 
supaya bisa melaksanakan kegiatan 
dengan sukses mulai dari berangkat 
sampai pulang nan�".
 Dra. Endang Wara S.D.P., M.Pd, 
m e n y a m p a i k a n  " K e g i a t a n  i n i 
dilaksanakan bekerja sama dengan 
Dinas Pariwisata Kota Malang. Kegiatan 
ini merupakan hasil karya dosen dan 
mahasiswa Prodi Seni Tari dan Musik FS 
UM. Tahun 2012 dulu kita berangkat 
menggelar kegitan semacam ini di 
Taman Mini Indonesia Indah Jakarta, dan 
akhirnya sekarang 2018 ini kita bisa 
berangkat lagi .”
 Keberangkatan ke Taman Mini 
ini sudah melalui seleksi awal yang �dak 
mudah. Prodi Seni Tari dan Musik, 
alhamdulillah telah lolos dalam seleksi 
itu. Rencana robongan berangkat 
tanggal 23 Maret 2018 dilepas oleh Wali 
Kota Malang Moh. Anton di depan Balai 
Kota Malang.
 Ibu Wiwik dari Dinas Pariwisata 
Kota Malang mengatakan," nan� 
rombongan akan berangkat tanggal 23 
Maret 2018 dari Balai Kota jam 7 pagi, 
dan akan dilepas oleh Bapak wali Kota 
Malang. Jadwalnya tanggal 24 Maret 
sampai di sana mematangkan persiapan 
per-gelaran, 25 Maret 2018 kegiatan au-
densi, setelah acara selesai kita langsung 
pulang nan� akan mampir sebentar di 
Yogya. "Hal ini merupakan kebanggaan 
bahwa UM mewakili Kota Malang pentas 
di kancah nasional. Semoga kita selamat 
dalam perjalanan hingga sampai pulang 
nan�, selamat dan sukses, " harapnya.6 Maret, 2018
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UPT P3 UM
Pupuk Anak Muda Cintai Pancasila
Penulis: Budiharto

 Pusat Pengkajian Pancasila (P3-
UM), terus pupuk anak muda untuk 
mencintai Pancasila. (13/3) kedatangan 
tamu dari KPK (Kelompok Penggiat 
Kebangsaan) Kabupaten Madiun yang 
dipimpin oleh Sugino, dari Dinas 
Pendidikan Kabupaten Madiun. KPK 
yang beranggotakan sekitar 130 siswa 
dari pengurus OSIS yang masih duduk 
dibangku SMP itu, diterima oleh Ketua 
UPT Pusat Pengkajian Pancasila, Dr. Didik 
Sukriono, S.H., M. Hum, beserta staf.
 UPT P3 UM punya SOP (Standar 
Operasional Prosedur) penerimaan 
tamu yang unik, tamu yang baru datang 
d i te r i m a  d i  L o b i  G e d u n g  P u s at 
Pengkajian Pancasila dengan bentuk 
barisan melingkar, kemudian disuguhi 
tari Topeng Bapang yang merupakan 
tarian cerita rakyat kota Malang. 
Penyajian tarian ini bertujuan untuk 
mengajak anak-anak muda mengenal 
dan lebih mencintai keragaman budaya 
Indonesia.
 Usai menikma� dinamisnya tari 
T o p e n g  B a p a n g ,  p a r a  s i s w a 
dipersilahkan masuk ke dalam Gedung 
P3, di perpustakaan terdapat yang buku-
bukunya sebagian besar  Produk 
LAPASILA. Di ruang tengah disediakan 
tempat untuk berswafoto berlatar-
belakang gambar Garuda Pancasila, juga 
disediakan beberapa proper� swafoto, 
antara lain bertuliskan "Saya Pancasila", 
"Saya Indonesia", dan "Jangan Lupakan 
Sejarah!".
 Di dinding lantai dua, dipajang 
foto tokoh-tokoh nasional, seper� Bung 
Karno, Bung Ha�a juga foto 7 orang 
Presiden Indonesia. Satu lagi ada banner 
besar  ukuran  2  x  5  meter  yang 
menggambarkan kronologi lahirnya 
Pancasila. Terdapat pula ruang dimana 
para pengunjung dapat menyaksikan

film lahirnya Pancasila, ditempat ini 
siswa perwakilan SMP se-kabupaten 
Madiun ini  dengan seksama me-
nyaksikan film tersebut.
 Di dalam Aula, seluruh hadirin, 
diajak bernyanyi "Rumah Kita" karya 
Band Rock  Legendaris  Indonesia 
Goodbles, kemudian dibacakan dua 
buah puisi, pertama hasil gubahan 
mahasiwa Jurusan HKn FIS UM dan puisi 
"Selamat Pagi Indonesia" karya Sapardi 
Djoko Damono.
 M e n g i n j a k  a c a r a  f o r m a l 
berikutnya dibuka dengan menyanyikan 
lagu kebangsaan Indonesia Raya, 
Pe m b a ca a n  te ks  Pa n ca s i l a ,  d a n 
meneriakan yel-yel cinta Pancasila. 
Penyambutan semacam ini ternyata 
�dak terasa akan menumbuhkan rasa 
kecintaan anak-anak terhadap Pan-
casila.
 Menurut Kepala UPT P3 UM, Dr. 
Didik, "peris�wa ini sangat mem-
banggakan. Anak-anak SMP yang masih 
duduk di kelas 8 ini sudah punya 
komitmen yang �nggi untuk menjaga 
dan mengamalkan Pancasila. Anak-anak 
yang tergabung di  KPK ini  calon 
pemimpin-pemimpin bangsa di masa 
depan, jika mereka kelak benar benar 
memimpin negeri ini, saya yakin sila 
kelima dari Pancasila yaitu keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia 
dapat tercapai.
 Apa yang disampaikan Dr. Didik 
memang benar, anak-anak setelah 
mendapat wawasan tentang sejarah 
s i n g k a t  P 3  U M  d a n  P a n c a s i l a . 
Narasumber kebanjiran pertanyaan dari 
para siswa. Sesi tanya jawab yang dibuka 
�ga termin itu, selalu penuh pertanyaan 
berbobot dan mendasar, dengan total 
sembilan pertanyaan. Karena keter-
batasan waktu sesi tanya jawab harus 
ditutup, walau masih banyak peserta 
yang antusias ingin bertanya.
 Dr. Didik menjelaskan, "Pan-
casila itu digali dari budaya atau karakter 
atau prilaku bangsa Indonesia sehari-
hari yang diformalkan. Contoh imple-
mentasi Pancasila dalam kehidupan 
sehari-hari, jika adik-adik shalat atau 
menunaikan perintah agama, itu sudah 
melakukan sila pertama. Adik-adik 
menghorma� orang tua, guru, tetangga, 
dan teman-teman itu sudah meng-
amalkan sila kedua. Juga kita meng-
horma� dan menjalin persahabatan 
dengan orang yang berbeda suku, 
agama itu pengamalan sila ke�ga dan 
seterusnya."
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M a h a s i s w i  K a m p u s  2 
Universitas Negeri Malang  
(UM) berhasil memborong 

prestasi pada acara pilmapres 2018 di 
Graha Cakrawala, Rabu malam (21/03). 
Prestasi yang berhasil diraihnya melipu� 
dua kategori yaitu juara 3 mahasiswa 
berprestas i  �ngkat  fakultas  dan 
mahasiswa berbakat se-universitas. Saat 
ditemui di Kampus 2 UM, Dedek 
mengungkapkan rasa syukur dan 
bahagianya karena apa yang telah 
diperjuangkan membuahkan hasil. 
Kategori mahasiswa berbakat dapat 
diraihnya karena dirinya memiliki 
prestasi bervariasi.
 Dedek Handayani Nasu�on dari 
jurusan Kependidikan Sekolah Dasar dan 
Pra Sekolah (KSDP) mengungkapkan 
alasan terpilihnya menjadi mahasiswa 
berbakat.
 "Kategor i  berbakat  d i s in i 
maksudnya adalah mahasiswa yang 

memiliki prestasi bervariasi, jadi �dak 
hanya satu bidang saja, misalnya 
prestasi yang pernah diraih lomba baca 
puisi, Tausiah, Musabaqoh Syarhil 
Qur'an (MSQ), dan pembaca Undang-
Undang. Selain itu menjadi mawapres 
berbakat dilihat dari keak�fan selama 
mengiku� rangkaian pembekalan serta 
a�tudenya" tutur Dedek.
 Pencapaian ini juga �dak luput 
dari dukungan orang-orang terdekatnya 
mulai dari kedua orang tua, dosen, serta 
seluruh ormawa FIP yang senan�asa 
memberi dukungan dan support. Dedek, 
sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa 
proses seleksi mawapres 2018 dari awal 
hingga grand final memakan waktu 
selama 1 bulan.
 "Proses persiapannya sangat 
luar biasa sebab saya harus mengiku� 
seleksi terlebih dahulu �ngkat fakultas, 
mulai dari seleksi administrasi dan 
presentasi karya tulis ilmiah. Setelah itu 
diumumkan �ga nominator FIP dari 

5 peserta yang akan bersaing di �ngkat 
univers i tas .  Saya pun mengiku� 
beberapa tes, mulai dari tes bahasa 
Inggris pasif dan ak�f, tes kepribadian 
melalui wawancara, dan terakhir 
presentasi karya tulis ilmiah. Berlanjut 
ke pembekalan mulai dari pembekalan 
Forum Group Discussion (FGD), Beauty 
Class, Performa Fisik, Mo�vasi Diri dan 
Public Speaking. Itu semua merupakan 
serangkaian proses persiapan yang saya 
lalui" papar mahasiswi prodi PGSD ini.
 Dedek menuturkan tujuan 
mengiku� ajang mawapres 2018 adalah 
mengharumkan nama Kampus 2 UM 
jurusan KSDP, bahwa mahasiswa KSDP 
mampu bersaing di kancah Nasional 
maupun Internasional. "Harapan saya 
kedepannya ialah semoga maha-
siswa/mahasiswi Kampus 2 UM mampu 
b e r s a i n g  d e n ga n  t e m a n - t e m a n 
Mawapres dari berbagai universitas di 
Indonesia baik di kancah Nasional 
maupun Internasional,  terutama 
jurusan KSDP." tutur nya

Mutiara Terpendam 
dari Kampus 2 UM
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