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Marwah Merdeka Belajar
Revolusi industri periode keempat yang lahir pada abad 21 atau yang dikenal
dengan industri 4.0 tampil dengan banyak karakter khas, beberapa diantaranya
adalah IoT (Internet of Things) dan robotics. Setidaknya, dua karakter tersebut
berdampak sangat signifikan terhadap berbagai revolusi ke dalam entitas
kehidupan dengan beragam aspeknya. Bahkan, era industri keempat dengan dua
kekuatan dahsyat yang mengiringinya telah berhasil menciptakan ketidakpastian
(uncertainty) sekaligus pemusnahan (disruption) terhadap berbagai kemapanan
yang terjadi selama ini, salah-satunya adalah pendidikan. Pendidikan saat ini
dituntut memahami berbagai struktur kehidupan secara komprehensif dan
integratif yang berpikir dan bertindak dalam kerangka efektif, efisien, dengan
tolok ukur yang dapat dipertanggungjawabkan dalam menyiapkan generasi
mapan dan matang serta siap menatap masa depan yang tidak pasti dan akan terus
mendisrupsi. Dalam konteks abad 21, sukses untuk masa depan tidak dapat diraih
hanya atas perjuangan individual (dalam konteks personal maupun organisasional),
yang menurut para pakar dinyatakan bahwa “kolaboratif” adalah keyword utama.
Karenanya, kolaborasi menjadi rujukan paling dasar bagi pendidikan agar berhasil
mengoptimalikan potensi masyarakat/peserta didik hingga pada taraf maksimal.
Uncertainty dan disruption harus diyakini sebagai makhluk yang nyata saat
ini dan akan datang dimana efektivitas penyiapannya hanya akan berhasil efektif
dan efisien jika didaratkan pada pendekatan “kolaboratif”, TIDAK SENDIRISENDIRI. Sikap mandiri, kritis, kreatif, inovatif, berpikir jamak/opsional, solutif,
kontsruktif, percaya diri, simpati dan empati, apresiatif, religious, tanggungjawab,
dan lain-lain akan tumbuh dan berkembang dengan subur jika didekati secara
kolaboratif. Pendekatan kolaboratif merupakan pendekatan yang memfasilitasi
bertumbuhnya beragam values tanpa tekanan yang tidak rasional. Artinya
kolaboratif dapat bermakna memerdekakan suatu kondisi dimana values tersebut
hidup dan berkembang. Values itulah yang mampu mewarnai masyarakat untuk
menjadi benar-benar kukuh dan berhasil menghadapi berbagai persoalan yang
selalu hadir dalam setiap perubahan. Dalam konteks pendidikan, merdeka belajar
merupakan pendekatan strategis bagi tumbuh dan berkembangnya generasi hebat
yang berpotensi menjadi pemenang dalam setiap perubahan, termasuk uncertainty
dan disruption. Pendidikan dinyatakan berhasil ketika para generasi hebat tersebut
sadar bahwa kehebatannya terjadi karena ada yang menghebatkan, yakni Dia
Tuhan Yang Maha Hebat. Merdeka belajar, bukan sekedar sebuah revolusi baru
bidang pendidikan karena terdampak oleh prubahan, justru merdeka belajar
merupakan sebuah revolusi baru pendidikan dan pembelajaran yang bercitacita mendudukkan para insan ke dalam marwah mereka yang sebenarnya, yakni
manusia sebagai sebaik-baik ciptaan, dimana Tuhan menghendaki mereka untuk
selalu tampil sebagai change agent for better changes.
@UM_1954

@UniversitasNegeriMalang

diwadahi dalam sebuah konsep merdeka belajar. Saatnya peran lembaga pendidikan untuk memaknai konsep ini
secara luas dan bijak.
Para siswa diberi kebebasan untuk mengakses ilmu. Sumber ilmu bukan sebatas pada ruang kelas, guru,
tetapi bisa di luar kelas, di media online atau internet, perpustakaan, dan juga di lingkungan sekitar. Guru tidak
lagi menjadi sumber utama. Kita sudah tiba di paperless dan Classless. Belajar bisa terjadi dimana-mana dan
dari berbagai sumber yang tersedia dimana-mana pula. Tapi kita semua sepakat bahwa tidak ada kebebasan
yang bebas. Secara filosofis, kebebasan itu terikat dengan kebebasan itu sendiri. Karena itu, transformasi terma
belajar tradisional menuju modern (merdeka) tidak kemudian menafikan peran dan fungsi guru. Bagaimanapun
pendidikan dan pembelajaran perlu dipandu dan didampingi oleh guru. Karena hakikat manusia sebagai homo
educandum dengan currioussity dinamis yang harus hidup lebih sempurna dari sebelumnya, tidak akan terjadi
dengan baik jika tanpa dampingan guru.
Dalam konteks ini, maka dibutuhkan kejelian guru untuk menterjemahkan konsep Merdeka Belajar. Guru
harus kreatif agar siswa bisa dibimbing dan diarahkan sesuai konsep merdeka belajar.
Konsep merdeka belajar tidak lagi dibatasi oleh kurikulum, tetapi siswa dan guru harus kreatif, untuk
menggapai pengetahuan. Siswa benar-benar dilatih untuk mandiri.
Menurut Nadiem Makarim konsep “Merdeka Belajar” paling tepat digunakan sebagai filosofi perubahan
dari metode pembelajaran yang terjadi selama ini. Sebab dalam “Merdeka Belajar” terdapat kemandirian dan
kemerdekaan bagi lingkungan pendidikan menentukan sendiri cara terbaik dalam proses pembelajaran. (https://
itjen.kemdikbud.go.id/public/post/detail/secara-konseptual-merdeka-belajar-itu-ideal).
Penerapan Merdeka Belajar bukan tanpa hambatan. Ada beberapa kendala yang dihadapi di daerah.
Misalnya; program Merdeka Belajar belum maksimal diterapkan karena masalah Sumber Daya Manusia (SDM).
Program Merdeka Belajar menuntut kreativitas guru. Kenyataannya guru-guru di daerah masih perlu peningkatan
dalam kreativitas. Selain itu mentalitas siswa dan guru yang masih lemah dalam mewujudkan keinginan untuk
berjuang.
Universitas Negeri Malang dalam hal ini telah banyak dan berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam
pengembangan inovasi pembelajaran. UM telah berposes menyambut kebijakan ini dengan berkolaborasi dengan
perguruan tinggi, sekolah, industri, masyarakat, dan pemerintah baik di tingkat lokal, nasional maupun global
dalam pelaksanaan kampus mengajar, peencanangan media pembelajaran yang inovatif dan kolaboratif.
Namun, tidak ada murid bodoh, yang ada adalah guru yang tidak mampu menjadikannya pintar. Tidak ada
guru gagal, yang ada adalah kepala (sekolah) yang tidak memiliki kemampuan kepemimpinan yang memadai.
Kepemimpinan pada dasarnya merupakan ruh bagi terjadinya perubahan. Berubah atau tidak merupakan hak
pribadi. Tetapi kualitas kepemimpinan seseorang merupakan stimulan besar bagi terjadinya perubahan.
Semoga dengan terbitnya Majalah Swara Pendidikan ini turut memberikan gambaran dalam pembelajaran
dari waktu ke waktu. Selamat membaca!
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UM Hadirkan

Merdeka Belajar
Multiculture
di Kota Mojokerto

Menyikapi
program
Merdeka
Belajar
Kampus Merdeka (MBKM) yang dikeluarkan oleh
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Kemdikbudristek), Universitas Negeri
Malang (UM) mengeluarkan beberapa kebijakan
untuk mendukung program tersebut. Kebijakan UM
terkait MBKM dan sarana pendukung yang telah
dikembangkan, salah satunya adalah menyelenggarakan
kegiatan: Sosialisasi Program dan Aplikasi Merdeka
Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas
Negeri Malang untuk para Dosen dan Mahasiswa.
Kegiatan Sosialisasi Program dan Aplikasi MBKM
UM dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan
19 Juni 2021 dengan partisipasi dari berbagai fakultas
mulai dari FIP, FE, FS,FT, FIS, FMIPA, FIK dan FPPsi.
Staf Ahli Wakil Rektor I Universitas Negeri Malang
Prof. Dr. Suyono, M.Pd menjelaskan dalam sambutannya
bahwa sosialisasi aplikasi ini sangat penting, karena
peran dari aplikasi ini adalah merekam seluruh jejak
mahasiswa yang mengikuti berbagai program MBKM.
Yang mana nantinya akan berguna untuk pengadaan
laporan dan hal hal terkait tentang program MBKM.
“Para mahasiswa
terutama
diharapkan
bersemangat mengisi, dan membuat akun di aplikasi
tersebut. Karena terlihat di data banyak mahasiswa
yang belum sukarela mengisi jati diri di aplikasi MBKM
tersebut” tambahnya.
Melalui aplikasi tersebut para mahasiswa
dapat mengikuti dan mengembangkan programprogram MBKM di setiap program studi pada program
sarjana sesuai dengan bentuk kegiatan pembelajaran
(BKP) MBKM yang terdiri dari 1) Membangun desa/
Kuliah kerja nyata tematik, 2) magang/praktik
kerja, 3) asistensi mengajar di sekolah, 4) studi
independen, 5) penelitian, 6) kegiatan wirausaha, 7)
pertukaran pelajar, dan 8) proyek kemanusiaan.
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Wakil Rektor I UM, Prof. Dr. Budi Eko Soetjipto, M.Ed, M.Si

Prof. Dr. Suyono, M.Pd
Staf Ahli Wakil Rektor I

Diharapkan mahasiswa terus mengikuti, dan
terus berkoordinasi dengan koordinator prodi, jurusan
dan pimpinan fakultas terutama yang berkaitan dengan
pendaftaran program MBKM. “Jangan lupa konsultasi
dengan atasan, karena dengan berkonsultasi para
mahasiswa akan memperoleh penjelasan program
MBKM lebih mendetail dan terperinci” jelas Prof. Dr.
Suyono M.Pd.

Reporter: Rizka Putriana - Internship Humas UM

Universitas Negeri
Malang
(UM)
telah
melaksanakan Sosialisasi Program Merdeka Belajar
Kampus Merdeka (MBKM) serta Kerjasama Kelembagaan
dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota
Mojokerto pada Kamis (10/6). Kegiatan yang digelar
melalui platform Zoom Meeting ini dihadiri oleh Kepala
Dinas Pendidikan Kota Mojokerto beserta jajaran,
pengawas Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar
(SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah
Menengah Atas (SMA), dan beberapa pondok pesantren
di Mojokerto.
Dalam pembukaan kegiatan sosialisasi UM
Merdeka Belajar Multiculuture, Prof. Dr. Budi
Eko Soetjipto, M.Ed., M.Si selaku Wakil Rektor I
UM menyampaikan bahwa MBKM yang sedang
disosialisasikan merupakan UM Merdeka Belajar
Multiculture karena tidak hanya dieksekusi oleh sekolah
umum seperti TK, SD, SMP, dan SMA saja, tetapi juga

4

dijalankan pada madrasah dan pondok pesantren. “UM
Merdeka Belajar Multiculture sangat variatif dan unik,
dalam hal ini UM juga menjalankan program MBKM
pada sekolah umum, madrasah, dan pondok pesantren,”
jelasnya.
Dalam menjalankan tugasnya, mahasiswa yang
dikirimkan dalam program MBKM Multiculture tidak
melulu melakukan program belajar mengajar, tetapi
juga membantu memperbaiki administrasi sekolah,
memperbaiki program kewirausahaan sekolah, dan
proyek kemanusiaan. “Kami yakin kerjasama ini mutual
benefit, artinya tidak hanya bermanfaar untuk UM saja
tetapi dinas dan sekolah mitra juga memproleh benefit.
Dalam hal ini, ikhtiar kita bersama mencerdaskan
anak bangsa, menghadirkan lulusan yg bertanggung
jawab, dan kompeten untuk kembali ke masyarakat,”
pungkasnya.
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Disruptive Learning
Innovation (DLI)
Universitas Negeri Malang
UM merupakan sebuah lembaga pendidikan
tinggi berpengalaman dan teruji, berkomitmen
sebagai lembaga unggulan dibidang kependidikan
dan terus-menerus berinovasi menjadi yang terdepan
dalam bidang kependidikan. Dengan sumberdaya
yang dimiliki UM telah mengembangkan produkproduk pembelajaran yang berlandaskan hasil
riset dari para penelitinya. Penelitian-penelitian
yang berkualitas akan terus dikembangkan dan
dilaksanakan dengan parameter evaluasi yang ketat
dalam menggemban amanah dari Kemendikbudristek. UM konsisten dalam melakukan kolaborasi
antar lembaga dan antar dosen, antar peneliti
dengan para pengampu kepentingan pendidikan dari
seluruh dunia untuk menghasilkan produk-produk
pendidikan yang efektif, adaptif, dan selaras dengan
nilai-nilai luhur Bangsa Indonesia. Menghadapi
kondisi dunia yang mengarah pada pembentukan
peadaban baru yang banyak bertumpu pada dunia
digital ditanggapi UM dengan berbagai inovasi
melalui sebuah Center of Excellence of Disruptive
Learning Innovation atau disingkat PUIPT DLI UM.
DLI merupakan Pusat Unggulan Ipteks Perguruan
Tinggi yang dimiliki UM. Dalam naungan LP3 UM
dan DLI memiliki Dewan Pakar yang memvalidasi
penelitian yang patut diaplikasikan menjadi produk.
Dewan pakar DLI terdiri dari Prof. Dr. Waras Kamdi,
M.Pd dan Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd dan dibawah
komando Dr.EngMuhammad Ashar, S.T., M.T., DLI
telah berhasil mengembangkan beberapa produk
digital unggulan. DLI memiliki tiga devisi yang
bersinergi dalam menggarap semua produknya.
Devisi-devisi itu adalah Divisi Academic Execellence,
Divsi Bussines Develpoment, dan Devisi Publication
and Training Skil.

Ketua LP3 UM, Drs. I Wayan Dasna, M.Si., M.Ed., Ph.D.
Dalam kegiatan yang serupa, Ketua LP3 UM,
Drs. I Wayan Dasna, M.Si., M.Ed., Ph.D. menjelaskan
bahwa kegiatam MBKM Multiculture UM berlangsung
dalam enam bulan dengan tugas umum mendampingi
proses belajar dan mengajar, pengembangan bahan
ajar, peningkatan perpustakan dan administrasi
sekolah, serta kegiatan sekolah lainnya. “Jadi mahasswa
mempunyai pengalaman, tidak hanya megajar tetapi
juga memahami lingkungan sekolah. UM Merdeka
Belajar Multiculture merupakan bagian dari program
merdeka belajar khususnya dalam bentuk kegiatan
pembelajaran asistensi mengajar di sekolah yang
bertujuan memberikan kesempatan kepada mahasiswa
belajar dan mengembangkan diri melalui aktivitas di
luar perkuliahan”, ujarnya.
UM memberikan kesempatan kepada mahasiswa
untuk mengembangkan softskil khususnya kreativitas,
kepemimpinan, kemampuan interpersonal melalui
mengajar di sekolah. Benefit yang ditawarkan bagi
mitra sangat jelas, pasalnya mahasiswa UM sebagai
generasi milenial mempunyai kemampuan berinovasi
dan brkreasi yang tinggi untuk mengakomodasi
perkembangan teknologi dalam manajemen pendidikan.

Berikut ini adalah 10 produk unggulan DLI UM
tahun 2020 :

Reporter: Siti Nuradilla - Internship Humas UM

1.

3

5

Umoocs (university moocs) adalah sebuah
platform Layanan Open Learning berbantuan
Artificial Intelligence berbasis personalized

6

learning. Produk ini pada roadmap riset DLI
masuk ke kategori
Online Learning-based
Artificial Intelligence (OLAI). Pengguna dapat
menggunakan fitur kemudahan pembelajaran
online dengan pilihan media sesuai kebutuhan
kelas pengguna dan dilengkapi sistem live
streaming dan chatbox serta dapat dilakukan
customize gamification dan interaksi media
ubiquitous yang dapat diaplikasikan pada fitur
asesmen dan evaluasi pembelajaran secara
realtime. Pengguna dapat lagsung mengakses
umoocs.um.ac.id. Pengembangan Umoocs di
tahun mendatang diharapkan sebagai open
learning dengan interaksi
secara flug in
knowledge management & Heutagogy Analytic,
Integrasi Resource dengan Usability, dan Analisa
Market User Pengguna.
2. Idbookstore
(idbookstore.id),
ini
adalah
produk aplikasi website dengan penggabungan
penerbitan dan e-store buku digital. Konteks
kemudahan akses sumber belajar berupa buku
dan modul yang dilengkapi interaksi multimedia
berupa video, animasi, tag info, AR/VR dengan
model Flipbook atau e-pub. Pengembangan
produk dengan kedepannaya sebagai platform
interaktif buku digital dengan kemampuan
berkontribusi pada literasi digital 4.0 dengan
kemampuan text summarization dan potensi
atomatisasi book reader, serta pengembangan
manajemen buku tematik terintegrasi secara
digital pada media-media lainnya.
3. Koolinera (koolinera.com) sebuah platform
aplikasi website dengan fitur sistem rekomendasi
pembelajaran kuliner rakyat yang berasal dari
berbagai daerah di Indonesia dengan menyajikan
proses pembelajaran secara live streaming
dan kemampuan melakukan adaptasi kepada
pengguna untuk mengenal proses pembuatan
resep makanan tradisional Indonesia beserta
bahan-bahan pengolahan makanan atau resep

4
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yang dapat diakses secara visual . Pengembangan
algoritma cerdas yang dibuat untuk menghitung
ketersediaan pangan lokal bagi pengguna yang
akan melakukan kewirausahaan di bidang
kuliner rayat dimasa depan. Produk ini fokus
pada Pembelajaran Adaptif Competency-based
Education with Big Data (CEBD). Solusi dan target
kedepannya menghadirkan Bisnis Model Kuliner
platform berbasis aplikasi web. Pengembangan
mobile apps, desain UI/UX, payment analysis,
rekayasa Big Data e-commerce
4. Creativity Game (Aplikasi Game Creative)
yang menggali cara baru belajar di era milenial
dengan
permainan game personal yang
memiliki kemampuan pengembangan kreatifitas
melalui tema pembelajaran bisnis yang dikemas
dalam bentuk scenario dan story bisnis yang
dimainkan dalam aplikasi game Produk ini
menfokuskan pada Platform Komunikasi Chatbased Collaboration Learning Platform (CCLP).
Diharapkan pengembangan di tahun mendatang
aplikasi game ini telah memiliki kemampuan
sebagai media yang dapat digunakan untuk
belajar bisnis dengan mudah yang dilengkapi
tools project sesuai bakat bisnis pengguna yang
terintegrasi dengan model bisnis yang trend dan
disruptive.
5. Vistalks
(media
khusus
ABK)
dengan
pengembangan produk disability secara fungsi

LAPORAN KHUSUS

sangat loyal medukung komitmen UM dalam
pendidikan peserta didik berkebutuhan khusus,
hal ini dituangkan dalam pruduk vistalks
menggunakan algoritma kecerdasan buatan
(AI) menghadirkan aplikasi unik dengan
metode berbicara melalui visualisasi gambar
dengan meningkatkan kognitif pengguna
(ABK) atau Autism. Untuk melihat kecerdasan
emosional melalui aktifitas menggambar
dimonitoring dengan smart sensor cognitive
untuk melihat proses edukasi anak autis untuk
melihat kemampuan komunikasi sehari-hari
kepada siapapun ornag terdekatnya. Di tahun
mendatang ditargetkan pengembangan produk
rsiet berkelanjutan dengan menambah fiturfitur baru beruapa fitur konsultasi, feedback dan
evaluasi, text-to-speech, aplikasi mobile dengan
media 3D modelling .
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kampus dengan penambahn berbagai plug in
seperti collaborative learning, asesemen tematik
dan praktis serta sistem evaluasi profit usaha.
7. La Bird sebuah platform tentang Konservasi
alam dikhusukan untuk pembelajaran konservasi
burung berbasis aplikasi mobile. Pengembangan
media dan strategi pembelajaran yang secara
utuh menggabungkan pemahaman konsep
dan pengenalan anatomi burung sampai pada
pengenalan suara burung di ekosistem tertentu
secara artificial. Penggunaan Visual dan fotografi
burung untuk memperkaya konten pembelajaran
dengan cara mengetahui lingkungan burung
dengan target pengembangan konservasi
lingkungan dengan menjaga kelestarian burung
melalu informasi dan proses pembelajaran yang
disajikan oleh La Bird. Selain itu pengembangan

6. Simulator Bisnis (platform website) dengan
proses transformasi media digital bagi pengguna
pembelajaran
dasar-dasar
entrepreneurship
dengan pengembangan rekayasa perangkat lunak
model prototyping. Platform simulasi bisnis
ini dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa yang
mengambil program-program kewirausahaan
seperti PKM-K, startup dan riset di bidang edukasi
bisnis dengan platform yang adaptive. Diharapkan
pengembangan produk ini di era edukasi 4.0
memberikan penguatan yang signifkan terhadap
peneingkatan mahasiswa wirausaha didalam

berfokus pada rekayasa pembuatan fitur canggih
berupa rekayasa sistem interactive dengan media
disruptive, VR edukasi bird Indonesia, quiz
interactive dan gamification, dan model asesmen
baru.
8. Medisain (platform mobile apps) yang memiliki
fungsi mengakses multi participant pada fitur
adaptif resources dengan mengumpulkan
bahan diskusi tentang trend kesehatan melalui
artikel, jurnal, webisie, video dan gambar baik di
aplikasi, website, media sosial dan email. Secara
dinamis pengguna dapat mengumpulkan hasil
belajar untuk selanjutnya sabagai bahan untuk
dilakukan tahap diagnosis secara AI dan Big
data yang di tampilkan pada Dasbor visualisasi.
Funsi ini akan diperluas dengan kemampuan
Pengembangan aplikasi tren teknologi dibidang
Kesehatan secara digital pasca covid-19

LAPORAN KHUSUS

tidak takut mengunjungi klinik gigi dan selalu
menjaga kebersihan gigi dan mulut. Platform
ini terintegrasi dengan layanan konsultasi
online dan pemeriksaan online melalui model
teleconference. Pengembangan produk melalui
riset diharapkan kedepannya menjadi solusi
media edukasi dengan tahap awareness yang
dilanjutkan dengan proses tindakan secara sadar
bagi anak-anak dalam menjaga pembelajaran
Kesehatan secara dini bagi anak-anak sekolah TK
dan SD. Platform kedepannya dilengkapi dengan
model 3D yang diakses secara tag info dan juga
AR/VR
10. VR kids (virtual Reality Platform) yang
dikemas dalam bentuk produk Virtual untuk
pengembangan life skill anak- anak baik yang
umum maupun yang berkebutuhan khusus.
Produk ini memiliki keunggulan dengan
story telling dan cerita edukasi fantasy
yang
dapat
diimplementasikan
secara visual dengan penambahan
nilai-nilai
edukasi
sepanjang
hayat. Peran media sangat kental
dengan penambahan fitur fitur
adaptif seperti direction, symbol,
warna, typology, ekspresi sampai pada
realtime 3D modelling dengan kondisi realtime.
Kedepannya pengembangan platform melibatkan
karakter ekpresi dengan Pendidikan life sklii yang
berkarakter bangsa Indonesia
DLI sebagai center of excellence di bidang
edukasi sebagai pelopor pertama di Indonesia dalam
mewujudkan dan mengimplementasikan kinerja
revolusi industry di bidang edukasi 4.0 sebagai wadah
pengembangan riset dan produk smart learning
innovation dilingkungan Universitas Negeri Malang.
UM.

9. Odentic
(website Platform)
merupakan
pruduk DLI yang memiliki keunggulan
konseling Kesehatan gigi bagi pembelajaran
anak-anak untuk mengubah mindset agar
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INTERNSHIP HUMAS
Program Internship Humas Universitas
Negeri Malang (UM) sudah berjalan selama
tiga tahun dengan merekrut mahasiswa aktif
melalui seleksi berbagai bidang kehumasan.
Selain mendukung kinerja kehumasan, program
ini bertujuan untuk memberi kesempatan
bagi mahasiswa UM untuk memperoleh
berbagai pengalaman langsung serta mengasah
kemampuan
dalam
bidang
kehumasan.

Sosialisasi Program MBKM:
Meningkatkan Lulusan UM
yang Semakin Kompetitif
Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3), Drs. I Wayan Dasna, M.Si., M.Ed, Ph.D (kanan) bersama
Febrita Paulina Heynoek, S.Pd, M.Pd saat sosialisasi Program MBKM melalui program Podcast UM

Malang. Menyikapi program Merdeka Belajar
Kampus Merdeka (MBKM) yang dikeluarkan oleh
Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi (Kemdikbudristek), Universitas Negeri
Malang (UM) mengeluarkan beberapa kebijakan untuk mendukung program tersebut. Kebijakan UM terkait MBKM dan sarana pendukung yang telah dikembangkan, diantaranya Panduan Merdeka Belajar UM,
Petunjuk Teknis MBKM, Panduan konversi dan ekivalensi mata kuliah dalam program MBKM, laman/
aplikasi MBKM, dan mensosialisasikan kegiatan ini
kepada mahasiswa UM.
Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan
Pembelajaran (LP3), Drs. I Wayan Dasna, M.Si., M.Ed,
Ph.D, telah menginfokan kegiatan MBKM kepada para
dosen dan mahasiswa, “Kami telah mengabarkan program MBKM ini kepada para dosen dan mahasiswa.
Selanjutnya program ini akan terus kita gaungkan secara berkelanjutan,” jelasnya
“Sejak program ini rilis secara resmi, UM telah
mampu mengikuti 4 bentuk kegiatan pembelajaran
(BKP) MBKM dari 8 BKP yang ada,” tambahnya.
UM mengembangkan program-program MBKM
di setiap program studi pada program sarjana sesuai
dengan Bentuk Kegiatan pembelajaran (BKP) MBKM
yang terdiri dari 1) Membangun desa/Kuliah kerja
nyata tematik, 2) magang/praktik kerja, 3) asistensi
mengajar di sekolah, 4) studi independen, 5) penelitian, 6) kegiatan wirausaha, 7) pertukaran pelajar,
dan 8) proyek kemanusiaan. Selain itu mahasiswa
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UM dapat mengikuti program MBKM yang diluncurkan oleh Kemdikbudristek dan program MBKM yang
diluncurkan oleh UM secara mandiri. UM menawarkan Program UM Merdeka Belajar Multikultur (lintas
budaya atau sekolah di pesantren) dan Program UM
Merdeka Belajar untuk sekolah laboratorium UM. Mahasiswa dapat mengakses informasi tersebut di laman
https://kampusmerdeka.um.ac.id/ dan https://kampusmerdeka.kemdikbud.go.id/.
Dosen Jurusan Kimia Fakultas Matematika dan
Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) UM ini berharap
banyak mahasiswa yang mengikuti program MBKM
untuk meningkatkan kapabilitas, sehingga jika lulus
bisa langsung mengaplikasikan ketrampilannya di
tempat kerja. “Harapan saya, program ini bisa meningkatkan kualitas lulusan UM agar memiliki kapabilitas
yang dibutuhkan di era kehidupan abad ke-21 dan era
industri 4.0. Meningkatkan kapabilitas belajar mahasiswa dengan pemenuhan hak belajar mahasiswa
dengan menggunakan pendekatan belajar berbasis
kehidupan, kapabilitas dan transdisipliner, memfasilitasi hak belajar mahasiswa sesuai dengan minat dan
potensi yang dimilikinya agar menjadi lulusan yang
kompetitif dan berkepribadian, serta memberikan wawasan dan pengalaman bagi mahasiswa agar menjadi
lulusan yang sesuai dengan profil lulusan UM.
Pewarta : Luthfi Maulida Rochmah – Internship Humas UM (Mahasiswa Sastra Arab UM)
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yang matakuliahnya memuat tentang kehumasan,
misalnya di Jurusan Administrasi Pendidikan FIP,
atau mungkin di Jurusan Manajemen pada mata
kuliah yang berkaitan dengan komunikasi, itu
akan kita beri kesempatan melakukan magang di
Subbag Humas untuk mengaplikasikan ilmunya
dan bisa juga mendapatkan SKPI atau Surat
Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) yang
akan bermanfaat untuk mahasiswa”, pungkasnya.

Selain persyaratan keahlian bidang
kehumasan, calon Internship Humas juga
harus memiliki IPK minimal 3.0 dan memiliki
keinginan mengabdi kepada almamater. Adapun
tugas yang akan dilakukan selama magang yaitu
melaksanakan peliputan baik kegiatan akademik,
kegiatan non-akademik, dan prestasi mahasiswa di
lingkungan UM, dokumentasi termasuk fotografi
dan videografi, desain grafis untuk kebutuhan
publikasi UM dan pengelolaan media sosial di
Unit Layanan Terpadu (ULT) /Pejabat Pengelola
Koordinator Bagian Kerjasama dan Informasi dan Dokumentasi (PPID), Tabloid
Humas UM, Dra. Komariyah, pada wawancara Warta, dan
Majalah Swara Pendidikan.
menyampaikan
bahwa,
“mahasiswa yang
tergabung dalam internship humas diberi
Reporter : Nike Virgawati Yuarko
kepercayaan dan peluang dalam menjalankan
tugas-tugas kehumasan secara mandiri dan
profesional sesuai bidang yang diminati. UM
juga mendukung peningkatan keahlian dengan
memberikan kesempatan para internship
Humas dengan memfasilitasi mengikutsertakan
dalam berbagai kegiatan pelatihan kehumasan,
dengan
harapan
dalam
menjalankan
tugasnya bisa lebih cepat dan tepat sesuai
tuntutan perkembangan teknologi informasi.
Pada proses seleksi mahasiswa peserta
program Internship Humas dipersyaratkan
melengkapi portofolio sesuai bidang yang diminati
dengan ketentuan yaitu: (1) Bidang Jurnalistik
dengan melampirkan hasil tulisan berupa berita
terkait UM atau kliping berita yang terunggah
di media massa, (2) Bidang Fotografi dan
Videografi melampirkan dua hasil foto dan satu
video karya pribadi, dan (3) Bidang Desain Grafis
melampirkan 3 hasil desain grafis karya pribadi.

“Internship Humas harus lebih peka dan
sensitif baik terhadap tugas jurnalistik atau yang
lain, misalnya saat ada kegiatan yang belum
terjadwal pada liputan bisa langsung meliput secara
mandiri atau tanpa menunggu instruksi. Melihat
perkembangan dan kondisi saat ini, kedepan
rekruitmen internship humas tidak hanya melalui
pendaftaran dan seleksi seperti tahun-tahun
sebelumnya. UM memiliki beberapa program studi
8
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Sertifikasi Kompetensi untuk
Tantangan Dunia Profesi
Univeristas Negeri
Negeri Malang
Malang (UM)
(UM) memiliki Lembaga
Universitas
Sertifikasi Profesi (LSP) yang berwenang dalam
melaksanakan kegiatan sertifikasi profesi setelah
mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi
Profesi (BNSP) melalui akreditasi.
Dr. Rina Rifqie Mariana, M.P. selaku ketua LSP-P1
UM sekaligus dosen Program Studi Tata Boga UM
menjelaskan bahwa LSP terbagi menjadi tiga yaitu LSP
Pihak Pertama yang dikenal dengan sebutan LSP-P1,
LSP Pihak Kedua yang dikenal dengan sebutan LSP-P2,
dan LSP Pihak Ketiga yang dikenal dengan sebutan
LSP-P3. Namun, penggolongan terpisah tersebut tidak
menunjukan tingkatan atau level tertentu. “Pembagian
LSP-LSP ini bukan berarti menunjukan tingkatan atau
level, melainkan memang terdapat beberapa wewenang
berbeda dari setiap LSP”, jelasnya.
Dalam membuka LSP tentu harus melihat kebutuhan
dan tujuan yang akan dicapai. Dr. Rina menjelaskan
salah satu ciri khusus dari setiap LSP. LSP-P1 atau LSP-P2
berfungsi memastikan kompetensi dengan menyediakan
asesmen berdasarkan kualifikasi atau keahlian. Dalam
sistem asesmen ini terdapat lembaga pelatihan yang
menyiapkan individu untuk memiliki kompetensi sesuai
dengan kualifikasi atau keahlian tertentu.
Jika menginginkan sertifikasi akademik dan kompetisi
untuk mendapatkan lulusan yang berkompeten,
profesional dan terstandar maka asesmen penyelenggara
yang dipilih adalah LSP-P1. Dari perspektif regulasi,
merujuk pada pedoman BNSP 210 tahun 2017,
menyatakan bahwa LSP P1 tidak melaksanakan
sertifikasi ulang/perpanjangan sertifikasi sehingga
apabila seorang pemegang sertifikasi LSP P1
telah habis masa berlaku sertifikatnya
maka diharuskan untuk melaksanakan
asesmen ulang. “Salah satu ciri LSP-P1
hanya memiliki kewenangan
untuk melakukan asesmen
dalam
lingkup
internal.
Kemudian
s e c a r a
perspektif
regulasi,
LSP-P1 tidak
berwenang

10
9

melakukan sertifikasi ulang”, jelasnya. Jangka waktu
sertifikat profesi hanya berlaku selama dua tahun,
sehingga UM membidik mahasiswa yang hendak
menempuh ujian skripsi. Tidak hanya itu, tentunya
peserta yang akan melakukan asesmen juga harus
memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.
“Jika mahasiswa sedang mengikuti program asesmen
kemudian dia baru lulus dua tahun yang akan datang,
otomatis sertifikat tersebut sudah tidak berlaku.
Dalam hal ini, lulusan sudah tidak bisa lagi mengikuti
pengulangan program asesmen, kecuali jika yang
bersangkutan mengikuti uji kompetensi di LSP P3 sesuai
skema yang dibutuhkan.
LSP-P2 diselenggarakan oleh lembaga pemerintahan
misalnya balai latihan kerja (BLK). Seperti yang kita
ketahui bahwa BLK adalah prasarana dan sarana
tempat pelatihan untuk mendapatkan keterampilan
atau mendalami keahlian dibidangnya masing-masing.
Asesmen LSP-P2 juga dapat diikuti oleh dosen yang
ingin mengasah keterampilannya.
LSP-P3 merupakan asosiasi profesi dan insdustri yang
berfungsi sebagai lembaga yang memastikan kompetensi
individu berdasarkan profesi/keahlian seseorang tanpa
diperlukan persyaratan mengenai kelulusan dari suatu
pendidikan tertentu. Selama individu merasa telah
memiliki dan memenuhi suatu kualifikasi atau keahlian,
individu tersebut berhak mengikuti asesmen atau uji
kompetensi. “Perguruan tinggi juga bisa
membentuk LSP-P3 dengan pengelolaan
yang berbeda, dalam kepengurusannya
harus melibatkan asosiasi profesi
dan asosiasi industri. UM
pernah memberangkatakan
p e n d a m p i n g
kewirausahaan UM ke
LSP P3 di IPB untuk
mengikuti asesmen
kompetensi
pada
skema “pendamping
k e w e i r a u s a h a a n”,
jelas Dr. Rina.
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LSP-P1, LSP-P2, dan LSP-P3 pada intinya merupakan
suatu kesatuan ekosistem yang akan saling mendukung
dan memberikan manfaat positif bagi pengguna. LSP-P1
dan LSP-P2 akan memberikan manfaat positif dimana
individu dan organisasi akan memperoleh pendidikan
terlebih dahulu yang sesuai dengan kualifikasi atau
keahlian. Sementara itu, LSP-P3 dapat langsung
melakukan asesmen tanpa memerhatikan latar belakang
pendidikan.
Seberapa Penting Mengikuti Asesmen Kompetensi ?
Sertifikasi Profesi bagi fresh graduation sangat penting,
hal ini juga sudah tertuang dalam aturan ketenagakerjaan
yang harus memenuhi delapan indikator kinerja
utama sebagai kontrak kerja antara Kemendikbud
dan Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Salah satu ikhtiar
utama yang sedang digalakan adalah mengembangkan
relevansi perguruan tinggi dengan dunia kerja,
wirausaha, dan industri. Asestor LSP-P1
UM terdiri dari enampuluh satu yang telah
terverifikasi melalui tahapan yang panjang
dan kemampuan yang terstandar.
Dr. Rina menjelaskan bahwa individu yang
telah melaksanakan asesmen kompetensi
dan memegang sertifikat profesi sudah tentu
membentuk personal branding yang bagus dan mampu
meyakinkan dunia kerja terkait kemampuannya.
“Sebenarnya
kepentingan
mengikuti
asesmen
kompetensi tidak hanya sebagai pemegang sertifikat
dan membentuk personal branding, tetapi individu
tersebut mampu meyakinkan kepada dunia kerja bahwa
dia memiliki sertifikat kompetensi yang diakui secara
nasional”, tambahnya. Kendati demikian, hal yang paling
penting yaitu sebagai evaluasi kurikulum UM agar dapat
disinergikan dengan kurikulum dan kompetensi yang
dituntut dunia kerja.
LSP-P1 UM memiliki sebelas skema diantaranya Teknisi
Instalasi Listrik Penerangan Daya Dan Fasa Satu,
Service Kelistrikan Kendaraan Roda Empat, Desainer
Multimedia Madya, Asisten Desainer Custom Made
Wanita, Supervisor Custom Made Wanita, Manager
Lapangan Pelaksana Pekerjaan Bangunan Gedung, Chef
De Party Pastry, Teknisi Utama Jaringan Komputer,
Desainer Busana Anak/Wanita/Pria, Desainer Grafis
Junior, dan Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
Muda. Saat ini sudah terverifikasi dengan 11 skema
baru yaitu : skema perancangan program dan media
pelatihan, asisten exekutif chef, pengelola laboratorium
MIPA, kepemanduan wisata, kewirausahaan industri,

penerbitan buku, fasilitator pemberdayaan masyarakat,
pengorganisasian bahan kepustakaan, pemeliharaan
peralatan otomasi industri, quantity surveyor,
perancang mekanik umum.
Bagaimana Cara Melaksanakan Asesmen Kompetensi ?
LSP bisa menyelenggarakan asesmen setelah terlisensi
dari BNSP. Dalam hal ini, LSP-P1 UM telah mendapatkan
lisensi pada 24 April 2019 lalu dengan nomor lisensi
BNSP-LSP-1479-ID. “Pada 2019 lalu, mahasiswa UM
yang telah tersertifikasi melalui tiga gelombang sudah
mencapai 1559 orang. Tentu kita dapat meningkatkan
kuantitas dan kualitas mahasiswa UM yang tersertifikasi
lagi”, ungkap Dr. Rina.
Selengkapnya mahasiswa bisa selalu memantau
penyelenggaraan asesmen kompetensi melalui website
resmi LSP-P1 UM di laman https://lsp.um.ac.id/.
Saat ini mahasiswa juga dapat mendaftar
secara online dengan memenuhi syaratsyarat yang sudah ditetapkan. Asesmen
kompetensi yang diselenggarakan oleh
LSP-P1 UM dilaksanakan secara gratis untuk
satu kali asesmen dan diutamakan bagi
mahasiswa yang sedang menempuh skripsi.
Dalam hal ini mahasiswa harus mengikuti
asesmen dengan maksimal.

Reporter : Luthfi Maulida Rochmah
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UM Eksplorasi Kerja Sama Student Mobility
Dengan Edge Hill University
Malang. Universitas Negeri Malang (UM) mengadakan
pertemuan dengan Edge Hill University, Inggris pada Kamis
(15/4) secara daring dalam rangka Eksplorasi Kerjasama
Student Mobility untuk kegiatan Indonesia International
Student Mobility Awards yang digagas oleh Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) Republik
Indonesia. Pada pertemuan ini, Direktur Hubungan
Internasional (HI) UM, Evi Eliyanah, S.S., M.A., Ph.D
memimpin diskusi sebagai perwakilan dari Wakil Rektor IV.
Menanggapi dokumen yang telah dikirimkan sebelumnya,
George Talbot selaku perwakilan dari Edge Hill University
mengonfirmasi kerja sama yang diinginkan oleh UM. Ia
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meminta penjelasan lebih lanjut terkait kegiatan yang
diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia, apa saja yang
harus dipersiapkan Edge Hill University, dan bagaimana
prosedur kerjasama resmi dengan Kemdikbud Indonesia.

terpenting adalah bagaimana mata kuliah tersebut bisa
membangun kemampuan berfikir kritis mahsiswa dan
meningkatkan literasi mereka,” jelas Direktur HI dalam
diskusi tersebut.

“Jika Edge Hill University sudah disetujui kerjasamanya
dengan Kemdikbud, nantinya tidak hanya mahasiswa UM

Direktur HI UM menjelaskan terkait IISMA

George Talbot menyetujui permintaan tersebut dan
akan didiskusikan lebih lanjut dengan pihak Edge Hill
University dan hasilnya akan dikirimkan sesegera mungkin.

yang bisa melakukan pertukaran pelajar disana, tetapi juga
mahasiswa di seluruh universitas di Indonesia pun bisa
berpartisipasi,” tambah Evi Eliyanah dalam diskusi tersebut.

“Dalam kegiatan IISMA ini, mahasiswa diharapkan dapat
mengambil sekitar 20 sks di kampus luar negeri. Oleh
karenanya, kami meminta data terkait 10 mata kuliah yang
bisa ditawarkan oleh Edge Hill University untuk diikuti oleh
mahasiswa Indonesia, diutamakan yang bisa dilaksanakan
secara daring. Mata kuliah apa saja tidak masalah, yang

portal Kemdikbud RI. Pihak HI UM pun memberikan
tautan untuk aplikasi tersebut.

Ia menambahkan persyaratan umum untuk mahasiswa
Reporter : Ulya
Aziza
Fitriya
: Ulya
Aziza
Fitriya – Internship Humas UM
international adalah memiliki skor IELTS minimal 6 dan Pewarta
mungkin akan dipertimbangkan untuk skor 5.5. Terkait
kerjasama ini, pihak Edge Hill University diminta untuk
mengirimkan aplikasi dokumen yang dibutuhkan pada
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Pembekalan Kepada
Peserta
KKN
Pembekalan
Kepada
Peserta
KKN
Universitas Negeri
Semester
Universitas
NegeriMalang
Malang
(UM)
Antara 2020/2021
Semester
Antara 2020/2021
Oleh
Menteri
Pariwisata
Ekonomi
Kreatif,
Sandiaga
Oleh
Menteri
Pariwisata
dandan
Ekonomi
Kreatif,
Sandiaga
Uno Uno
Pada tanggal 6 Mei 2021, Pusat Studi
Kewilayahan dan KKN, LP2M Universitas Negeri
Malang mengadakan kegiatan pengarahan dan
pembekalan terhadap mahasiswa KKN Semester
Antara 2020/2021. Untuk kegiatan pengarahan
kali ini, dibuka oleh Rektor Universitas Negeri
Malang, Prof. Dr. H. A.H. Roffi’uddin, M.Pd dan
dilanjutkan pengarahan dan pembekalan dari
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, H.
Sandiaga Uno, B.B.A., M.BA.

kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus terus
bergerak dengan kreativitas. Dalam berwisata
inovasi menyandingkan kolabarasi. Arahan bapak
Presiden juga meski mengelaborasi talenta-talenta
lokal, dan mengembangkan perekonomian, sosial,
economic, culture and sustainability. Konsep
desa wisata adalah mengembangkan desa wisata
yang mengedepankan produk-produk unggulan
dan akselerasi ekonomi. Konsep One village one
product, satu desa satu produk ekonomi kreatif.”
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berkaitan dengan Big Data, Smart Kampung yang
berkaitan dengan digitalisasi desa. Serta kita mesti
mengembangkan teknologi yang memastikan
tidak terjadi kerumunan. Kita meski berbicara
tentang home stay berbasis touchless. Tiaptiap kelompok KKN, meski mengembangkan
kolaborasi yakni melatih konten Tiktok, Youtube
dan konten-konten lain yang berkaitan dengan
Digital Payment.”
Pengarahan kemudian ditutup dengan
pantun yang juga direspon dengan kata “cakep”
pada tiap frasa. “Salam Satu Jiwa
Larangan mudik merupakan suatu langkah
preventif
Untuk Menangani Permasalahan di Era
Pandemi
Masyarakat Harus Sehat dan Produktif
Agar Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Bangkit dan Pulih Kembali”
Penulis : Ferril Irham
: FerrilMuzaki
Irham Muzaki
Reporter

“

“Pergi ke Lombok
bersama Mbak Intan
Pulang ke Jakarta
bersama Mas Galih
Terus terapkan
protokol Kesehatan
Agar Masyarakat
Sehat Ekonomi Pulih”
H. Sandiaga Uno, B.B.A., M.BA

“Inovasi yang meski dikembangkan adalah
Dalam pembukaan, Prof. Dr. H. A.H.
Roffi’uddin M.Pd menyampaikan penjelasan inovasi
tentang program KKN semester antara Universitas
Negeri Malang. “Kuliah Kerja Nyata (KKN)
Universitas Negeri Malang merupakan perkuliahan
yang bertujuan untuk meninjau permasalahan
yang ada di masyarakat. Tema yang diangkat kali
ini berkaitan dengan mengembangkan pariwisata
dan ekonomi kreatif. Kami memiliki lebih dari 200
desa binaan di Jawa Timur dan wilayah NTB. Kami
berusaha untuk mengembangkan pariwisata dan
ekonomi kreatif yang ada di desa-desa di Jawa
Timur dan NTB.” Jelas Rektor Universitas Negeri
Malang. Prof. Dr. A.H. Roffi’uddin.
Seusai pengarahan dari Rektor, acara
dilanjutkan dengan pembekalan peserta KKN oleh
H. Sandiaga Uno, B.B.A., M.BA selaku Menteri
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. H. Sandiaga
Uno, B.B.A., M.BA membuka dengan pembekalan
dengan pantun yang harus direspon dengan kata
“cakep”.
“Pergi ke Lombok bersama Mbak Intan
Pulang ke Jakarta berssama Mas Galih
Terus terapkan protokol Kesehatan
Agar Masyarakat Sehat Ekonomi Pulih”
Kegiatan berikutnya dilanjutkan oleh
pengarahan dari H. Sandiaga Uno, B.B.A., M.BA.
“Berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo, yakni
10
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Launching
Dies Natalis
ke-67 Tahun
Malang. Universitas Negeri Malang
(UM) sukses menggelar acara Launching
Dies Natalis ke-67 tahun pada Rabu
(16/06). Kegiatan yang mengusung tema
“Inovasi Bernas, Wujudkan Merdeka
Belajar” ini dilaksanakan secara luring dan
daring di Aula Lantai 9 Graha Rektorat
dengan menerapkan protokol kesehatan
Covid-19 yang ketat dan disiarkan
langsung melalui kanal Youtube dan
media sosial resmi UM secara serentak.
Acara ini dihadiri oleh undangan terbatas
yang terdiri dari Ketua Senat, Rektor
beserta jajaran Pimpinan UM serta panitia
yang bertugas dengan durasi waktu tidak
lebih dari 1 jam.
Dalam sambutannya Ketua Senat
UM, Prof. Dr. H. Sukowiyono. S.H.,
M.Hum., menyampaikan bahwa tema
yang diambil sangatlah tepat dengan
realitas yang ada pada saat ini . “Tema ini
adalah tema yang tepat dan maknanya
sangat mendalam, serta menunjukkan
bahwa UM telah memiliki sejarah
gemilang yang panjang sejak awal
bedirinya hingga bertransformasi dalam
lembaga pendidikan baru bernama UM,”
ujarnya.
Sementara itu dalam sambutannya,
Rektor UM, Prof. Dr. AH. Rofi`uddin,
M.Pd. menyampaikan harapannya untuk
UM di 67 tahun ini. “Saya berharap bahwa
seluruh kegiatan Dies ke 67 ini bukan
sekedar dimaknai sebagai wujud euforia
ulang tahun yang hanya terkesan pesta,
tetapi benar-benar sangat lekat dengan
kesyukuran atas banyak prestasi yang
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telah diraih dan motivasi untuk terus
berprestasi melalui berbagai inovasi, agar
eksistensi UM untuk terus memberikan
manfaat yang makin luas. Dalam konteks
era digital ini, diharapkan seluruh
kegiatan dies ke 67 ini dapat dinikmati
oleh seluruh lapisan masyarakat, melalui
berbagai saluran, media, dan produkproduk kreasi digital UM lainnya”.
“Keberhasilan Dies ke 67 ini, tidak
hanya ditandai dengan terselenggaranya
semua kagiatan yang telah diagendakan.
Tetapi juga tampak dalam sejauh mana
nilai-nilai yang diintegrasikan ke dalam
agenda itu dapat terdistribusi ke dalam
semangat perubahan seluruh warga UM.
Oleh sebab itu, desain program dan
kegiatan dalam agenda Dies ini benarbenar memperhatikan dua hal tadi. Oleh
sebab itu, marilah kita semua peduli
terhadap Dies ini, dan mengambil peran
secara proporsional untuk bersama
merayakan keberhasilan sejak launching
ini hingga akhir acara, bahkan hingga
nilai-nilai Dies benar-benar tertanam ke
dalam jiwa kita dalam membangun UM
ke depan yang lebih baik,” pungkasnya
Rektor.
Acara ini merupakan seremonial
pembukaan dari beberapa agenda yang
akan digelar dalam rangka Dies Natalies
ke-67 UM yang jatuh pada tanggal 18
Oktober 2021 mendatang. dan rangkaian
agenda kegiatan dapat diakses pada laman
www.diesnatalis.um.ac.id.
Reporter : Luthfi Maulida Rochmah
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Pengorganisasian Pokdarwis
dalam Merintis Desa Wisata Coban Tangkil Desa Pait
Oleh: Dr. Zulkarnain, M.Pd, M.Si
Dosen PLS FIP UM

Desa Pait merupakan salah satu desa yang dijadikan
lab site Jurusan Pendidikan Luar Sekolah – Fakultas Ilmu
Pendidikan dan sekaligus menjadi desa binaan Lembaga
Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LP2M)
Universitas Negeri Malang. Potensi wisata alam yang
dapat dikembangkan di Desa Pait antara lain Coban (air
terjun) Coban Tangkil. Coban ini merupakan wisata air
terjun yang cukup tinggi terletak di dusun Tangkil pada
kawasan hutan rakyat R. Suryo.

Program desa wisata secara lebih detail perlu
dimantapkan dan dikembangkan sehingga semakin
jelas arah yang akan dicapai serta destinasi-detinasi
lain yang juga merupakan satu kesatuan disatu pihak,
namun di lain pihak perlu mendapat dukungan
seluruh masyarakat desa Pait. Dengan demikian sangat
dibutuhkan program pengembangan yang lebih jelas
arahnya, aturan dan langkah-langkah konkrit ke depan
sebagai kerangka pengembangan program.
Tim Pengabdian Jurusan Pendidikan Luar Sekolah
peminatan Pemberdayaan Masyarakat melaksanakan
kegiatan merintis pengembangan “Desa Wisata
Edukasi” di Desa Pait. Desa Pait sebagai salah satu
desa Labsite Jurusan PLS FIP UM dan Desa binaan
LP2M telah menyusun kerangka pengembangan yang
meliputi destinasi-destinasi, arah pengembangan, skala
prioritas pengembangan, tahap-tahap pengembangan.,
dan implementasi pengembangan. Di samping itu
tidak kalah penting adalah membangun kebersamaan
masyarakat dalam membangun desa wisata edukasi desa
Pait.

Air terjun (Coban) Tangkil di Dusun Tangkil Desa Pait sebagai objek
wisata alam dan edukasi yang akan dikembangkan oleh Pokdarwis.
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Tujuan pengabdian masyarakat ini yakni (1)
mengorganisir pengelolaan desa wisata (Pokdarwis)
melaksanakan peran dan tugas pengelolan Pokdarwis,
(2) memberikan pelatihan peningkatan keterampilan
sebagai pemandu wisata (guide wisata) Coban Tangkil
bagi Karang Taruna Dusun Tangkil, (3) dan memberikan
pelatihan meninkatkan keterampilan pemandu outbond
Coban Tangkil bagi Karang Taruna. Tahapan strategis
yang harus dilakukan sebagai berikut tim pengabdian
masyarakat antara lain: (1) identifikasi kebutuhan
masyarakat dalam merintis desa wisata, (2) perencanaan
Program, (3) pelaksanaan program, dan (4) evaluasi
pelaksanaan program.

masyarakat.
Salah satu faktor pendukung adanya pelatihan
outbound adalah sebagai pelengkap desa wisata edukasi
yang berada di desa Pait Dusun Tangkil. Pelatihan
outbond dilakukan dengan tujuan mencetak generasi
baru agar bisa memanfaatkan peluang yang ada. Program
tersebut ditujukan untuk pengembangan edukasi yang
sudah ada, karena dengan kemajuan zaman edukasi
outbond di masa sekarang lebih banyak diminati,
khususnya bagi remaja dan anak – anak

Melalui pelatihan dan pendampingan pelatihan
pengorganisasian peran dan fungsi pengurus
POKDARWIS Coban Tangkil Desa Pait dapat memenuhi
kebutuhan untuk peningkatan sebagai sumberdaya
pengelola destinasi wisata yang mampu mengelola
dan mengembangkan serta memasarkan, maka pada
kegiatan pengabdian masyarakat tahun kedua telah
dikembangkan kegiatan untuk peningkatan kapasitas
agar mampu mengelola dan mengembangkan potensi
wisata. Wisata Edukasi di Desa Wisata memunculkan
inovasi baru terkait penambahan edukasi yang bernama
outbound. Dengan kemajuan zaman maka harus ada
inovasi – inovasi baru untuk tetap meng eksistensikan
desa wisata Coban Tangkil Desa Pait Dusun Pait
Kecamatan Kasembon Kabuapten Malang di kalangan
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Diversifikasi Energi Listrik
dengan Smart PLTS

Sektor kelistrikan memegang peranan penting
dalam menyongsong pembangunan suatu negara.
Perannya tidak hanya sebagai sarana produksi dalam
memfasilitasi pembangunan ekonomi seperti industri
pengolahan pertanian, pertambangan, pendidikan,
dan kesehatan semata, tetapi juga berperan dalam
memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun, sektor
kelistrikan di Indonesia masih belum merata. Tingkat
ketersediaan tenaga listrik Indonesia masih terbatas
dibandingkan tingkat kebutuhannya.
Energi pemasok utama listrik di Indonesia masih
didominasi oleh bahan bakar fosil. Ketergantungan
pemanfaatan terhadap bahan bakar fosil tidak dapat
dibiarkan, karena penggunaan bahan bakar fosil
sebagai energi tidak terbarukan (non-renewable
(non-renewable
energy)
energy) secara terus menerus menyebabkan
persediaannya kian menipis serta akan menemui
titik henti penggunaannya. Disisi lain, penggunaan
energi fosil akan memunculkan dua ancaman serius
yakni ketidakstabilan harga akibat laju permintaan
yang lebih besar dan polusi gas rumah kaca akibat
pembakaran bahan bakar fosil (berupa CO2).
Dalam hal ini, Indonesia memiliki keunggulan
geografis yang dapat dimanfaatkan untuk energi
terbarukan. Potensi energi surya di Indonesia juga
sangat baik dan mendukung pemasokan listrik sebagai
energi terbarukan. Cahaya matahari diubah menjadi
energi listrik melalui modul sel surya yang umumnya
terbuat dari bahan silikon yang bersifat semikonduktor

type n dan p, logam, anti reflektif dan strip konduktor
logam. Semakin banyaknya sel surya yang disusun
maka akan semakin banyak energi matahari yang bisa
dikonversi menjadi energi listrik.
Berangkat dari problematika tersebut, dosen
FMIPA Universitas Negeri Malang (UM) sekaligus
Ketua Centre of Advanced Materials for Renewable
Energy LP2M UM, Nandang Mufti, Ph.D yang telah
menempuh S3 di Groningen Belanda dan Post-Doctoral
di Max Plank Instititute terinspirasi membangun Smart
PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). “Smart PLTS
ini selain berjalan dengan otomatis juga bisa dikontrol
dan dimonitor secara online dengan sistem IoT”, ucap
Nandang.
Nandang menjelaskan bahwa pihaknya sudah
lama menggeluti riset di bidang sel Surya. Namun
riset tersebut masih dilakukan dalam skala kecil dan
terbatas. Nandang juga menjelaskan bahwa selama
WFH dirinya lebih banyak memiliki waktu dalam
mempelajari PLTS, membaca berbagai literatur yang
berikaitan, dan menonton youtube mengenai energi
terbarukan khususnya di bidang PLTS. “Saya sudah
lama melakukan riset di bidang ini, namun selama
ini baru sebatas riset skala laboratorium untuk
publikasi ilmiah bereputasi. Kemudian saya mulai
tertarik membangun PLTS sendiri sejak Maret 2020
lalu karena banyak waktu luang akibat work
work from
home (WFH)
(WFH) dan harus mengurangi aktivitas diluar”,
ungkap Nandang.
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Sebagai Ketua Centre of Advanced Materials
for Renewable Energy LP2M UM dirinya juga
harus menguasai teori dan pengaplikasiannya di
lingkungan. Nandang juga menjelaskan bahwa dirinya
selalu mempelajari sistem listrik secara berkala dan
berkelanjutan sebagai akademisi. “Tetapi motivasi utama
pengembangan Smart PLTS ini agar bisa memberikan
contoh kepada para mahasiswa secara teknis sehingga
mereka memiliki kompetensi lebih dalam dunia kerja.
Hal ini tentunya dengan memberikan contoh langsung
mengenai proses pembuatan pembangkit listrik tersebut
secara nyata serta bagaimana penerapannya agar lebih
efektif dan efisien sehingga nanti bisa diterapkan dalam
skala lebih luas di lingkungan UM”, jelasnya.
Sebelumnya Nandang sudah mengembangkan
sistem PLTS sederhana namun pasokan listrik hasil PLTS
tersebut hanya dimanfaatkan untuk aquaponik dengan
daya 200 Wp (Watt peak). “Tetapi saya pikir daya tersebut
tanggung, sehingga saya meningkatkan kembali menjadi
1200 Wp”, ungkap Nandang. Dalam mengembangkan
kembali PLTS tersebut, Nandang mempelajari
penggabungan sistem off grid dan on grid sehingga
menjadi sistem hybrid. Nandang mempelajarinya
dengan membaca berbagai literatur yang bersangkutan,
melihat spesifikasi alat, metode yang baik, kemudian
membeli alat yang dibutuhkan. Saat ini Smart PLTS yang
dibuatnya mampu memasok listrik antara 5 – 10 kWh
perhari menggunakan sel surya 2000 Wp dan kapasitas
baterai mencapai 1300 Ah.
Pembuatan Smart PLTS berangkat dari hobi
Nandang dalam membuat rangkaian listrik sehingga
Smart PLTS dikerjakan secara bertahap ditengah waktu
yang senggang. Dalam penggunaannya, Smart PLTS tidak
membutuhkan operator karena sudah diatur dengan
otomatis dan bisa dimonitoring melalui smartphone
berbasis IoT. Banyak manfaat yang didapatkan
ketika menggunakan Smart PLTS diantaranya yaitu
pengurangan biaya listrik, monitoring yang mudah, dan
tidak pernah mati listrik. “50% pasokan listrik di rumah
saya berasal dari Smart PLTS sehingga biaya listrik PLN
saya berkurang. Selain itu area perumahan saya sering
mati listrik, tetapi Smart PLTS siap melakukan backup
listrik yang ada secara otomatis sehingga kami sudah
tidak pernah mati listrik”, jelasnya.
Indonesia terkenal dengan negara tropis sehingga
PLTS tidak berfungsi optimal jika cuaca mendung
dan hujan. Umumnya, pada musim hujan pasokan
listrik di Malang hanya mencapai 60% dari kapasitas
daya yang dihasilkan. Namun, Smart PLTS masih bisa
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bekerja dengan optimal walaupun ada pengurangan
pasokan listrik. Sistem pada Smart PLTS sudah berbasis
hybrid yaitu gabungan off grid dan on grid. Pada saat
cerah pasokan energi dari sel surya yang berlebih akan
disimpan pada baterai. “Basisnya saat ini on grid dari
baterai beriringan dengan pasokan listrik PLN. Kita
bisa mengatur berapa pasokan listrik dari Smart PLTS
dan pasokan listrik dari PLN. Sistem on grid pada Smart
PLTS ini sudah ada limeternya sehingga otomatis akan
menyesuaikan dengan beban yang ada. Jika Smart PLTS
menghasilkan 1000 Watt sedangkan bebannya 650 Watt
maka 350 Watt sisanya akan disimpan pada baterai”,
jelas Nandang. Jika listrik PLN mati, sistem on grid akan
berubah ke sistem off grid secara otomatis sehingga akan
selalu ada pasokan listrik ke rumah meskipun listrik PLN
mati.
Smart PLTS berbasis sistem hybrid memiliki
beberapa keunggulan lain yaitu bisa dikendalikan
melalui sistem IoT, peralihan sistem on grid dan off grid
dapat dilakukan secara otomatis, tetapi juga dirubah
sesuka hati dari smartphone. Lebih lanjut daya, arus,
dan tegangan dari sel surya maupun charging, tegangan
baterai, humidity, serta temperatur dari PLTS bisa
termonitor secara online dan akan mengirimkan datanya
ke e-mail. Selain itu, Smart PLTS juga bisa terintegrasi
dengan sistem Smart Home yang terhubung dalam
google home. Sehingga pengguna juga bisa mengontrol
berbagai perangkat rumah melalui timer serta bisa di
perintah melalui sistem suara (based voice system).
Dalam hal ini, Nandang berharap penggunaan
PLTS dapat digunakan di kampus dan di rumah secara
menyeluruh sehingga bisa mengurangi tagihan listrik
PLN dan berkontribusi dalam green energy untuk
mengurangi polusi. Sebagai akademisi di UM, Nandang
juga berharap bisa membangun Smart PLTS dengan
kapasitas yang lebih besar sekaligus bisa menjadi praktik
nyata mahasiswa untuk meningkatkan kompetensi
mereka dalam bidang energi terbarukan. “Dengan
upaya dan dukungan dari kampus, tentu kemampuan
pembuatan PLTS bisa dikembangkan dalam sertifikasi
kompetensi di LSP dalam ranah kompetensi energi
terbarukan. Karena saat ini PLTD secara bertahap akan
digantikan dengan PLTS sehingga dibutuhkan banyak
tenaga yang menguasai sistem energi terbarukan dan
mahasiswa UM siap menempati posisi tersebut”, harap
Nandang.
Reporter : Siti Nuradilla - Internhsip Humas UM
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Perpustakaan UM Raih
Akreditasi “A”
Akreditasi perpustakaaan bertujuan untuk
memperbaiki perpustakaan yang diakreditasi sehingga
bermanfaat untuk membangun kualitas perpustakaan,
sesuai amanat Undang-Undang RI No 43 tahun 2007
tentang Perpustakaan dan PP No 24 tahun 2014
Tentang Pelaksanaan UU N0 43 Tahun 2007 Tentang
Perpustakaan.
Akreditasi perpustakaan sangatlah penting
untuk mengetahui mutu dan kualitas sebuah institusi
perpustakaan yang ada di dalam organisasi induk.
Sebuah standart mutu dan kualitas yang harus dipenuhi
dalam pelayanan di dunia literasi, referensi dan kegiatan
yang berhubungan dengan rujukan untuk penelitian
dan pengembangan oleh sivitas akademika. Akreditasi
ini merupakan sesuatu hal sangat penting yang menjadi
bagian pendukung utama dalam status organisasi induk
sebagai organisasi pendidikan tinggi di Indonesia.

Sejak dahulu, perpustakaan IKIP sudah menjadi
tempat tujuan sivitas akademika untuk melaksanakan
berbagai aktivitas akademik, edukatif, dan intelektual.
Sebelum menempati gedung yang berada di tengahtengah kampus, perpustakaan IKIP berada di jalan
Semarang nomor 5, bersebelahan dengan kantor pusat
IKIP Malang. Pada tahun 1990, barulah menempati
gedung baru di tengah-tengah kampus dengan luas 5340
M2.
Perpustakaan IKIP Malang berubah menjadi UPT
Perpustakaan Universitas Negeri Malang pada tanggal
4 Agustus 1999, seiring dengan lahirnya Universitas
Negeri Malang sesuai dengan Kepres Nomor 93 Tahun
1999 tentang perubahan IKIP menjadi Universitas.
Dewasa ini, UPT Perpustakaan UM mendapatkan
Akreditasi A. Sertifikat Akreditasi tersebut diserahkan
dalam acara yang dilaksanakan pada (23/03) diinisiasi
oleh Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota
Malang dan Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) Kota
Malang.

Berkenaan dengan hal tersebut, Internship
Humas UM berkesempatan mewawancarai Kepala UPT
Perpustakaan UM Prof. Dr. Djoko Saryono , M.Pd.
Prof. Djoko mengungkapkan bahwa perpustakaan
akan menjadi rujukan dan memberikan manfaat dengan
skala yang lebih luas melalui dua hal: legalitas dan
legitimasi. “idealnya kedua hal tersebut harus berjalan
beriringan agar para mahasiswa, dosen, pemustaka
bisa merasakan kepuasan atas layanan yang diberikan”
ujarnya.
Sejak dulu hingga sekarang, inovasi terus
dilakukan. Inovasi dilakukan secara berkelanjutan hingga
kini perpustakaan UM menjadi perpustakaan terpadu
(blended library). Artinya, ia berupa perpustakaan digital
sekaligus perpustakaan konvensional.

Perpustakaan UM sebagai rumah cipta (makerspace),
ruang bekerja kolaboratif (co-working space), dan ruang
belajar bersama (co-learning space) yang membuat
para pemustaka dan pengunjung lain dapat melakukan
kegiatan yang produktif dan konstruktif.
Perpustakaan UM sebagai pusat sumber daya
pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan,
kebudayaan, dan kemanusiaan akan selalu berbenah ke
arah kebaikan sejalan dengan perkembangan organisasi
induknya
Reporter : Arya Wahyu Pratama - Internshp Humas UM

Lebih lanjut, Ia menjelaskan bahwa kedua hal
tersebut bisa dicapai melalui 4 cara: 1) adanya pra
sarana fisik, 2) pra sarana manajerial, 3) didukung dan
dikuatkan dengan sarana dan pra sarana digital, dan 4)
sarana dan prasarana akademis keilmuan.
Di samping itu, secara bertahap dikembangkan
berbagai fasilitas yang memungkinkan terciptanya
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Pada mikroskop cahaya atau optik, lensa kaca
digunakan untuk membentuk bayangan dengan
kemampuan memperbesar objek hingga 300 kali, cukup
untuk mendeteksi bakteri. Jika membutuhkan perbesaran
hingga 2000 kali maka dibutuhkan dua lensa sekaligus.
Sedangkan jenis mikroskop yang dapat mendeteksi virus
yang berukuran nanometer seperti Covid-19 adalah
mikroskop elektron transmisi, dimana pada pinsip
dasarnya mikroskop ini menggunakan berkas elektron
untuk membentuk bayangan. Dijelaskan oleh beliau
bahwa mikroskop elektron transmisi memiliki kemampuan
memperbesar bayangan hingga 1 juta kali.
“Untuk dapat memvisualisasikan partikel virus,
termasuk untuk mempelajari interaksi sel dan virus,
mikroskop elektron dapat dijadikan pilihan sebagai solusi
untuk mendeteksi virus Covid-19,” ujar Nurul Hidayat.
“Saat ini, TEM (red: mikroskop elektron transmisi) juga
telah berhasil digunakan untuk membuat visualisasi virus
Covid-19,” jelasnya. “Sebagai rujukan, tengoklah publikasi
oleh Santarpia et.al., tahun 2020 di Scientific Reports
(Nature), volume 10, artikel nomor 12732(32),” Tambah
dosen FMIPA UM tersebut.

Transmission Electron Microscopy (TEM),
Pengidentifikasi Keberadaan Virus Covid-19
Oleh: Ferril Irham Muzaki
Pandemi Covid-19 memaksa dunia dan seisinya
untuk berubah, mulai dari disrupsi teknologi hingga
mekanisme relasi sosial di masyarakat. Sebagai contoh,
semenjak ditemukannya mikroskop oleh pakar lensa
bernama Anthony Van Leuwenhoek dari Belanda
kisaran tahun 1632 – 1723, kemampuan mikroskop dalam
mengidentifikasi keberadaan virus meningkat drastis,
seiring dengan perkembangan teknologi pendukung
lainnya. Salah satu jenis mikroskop yang memiliki
kemampuan mengidentifikasi keberadaan virus Covid-19
yaitu mikrosop elektron, yang teknologinya sedang
dikembangkan oleh tim peneliti dari Fakultas MIPA
Universitas Negeri Malang.
Pada bulan September 2020, Tim Humas
Universitas berkesempatan untuk melakukan wawancara
dengan salah satu perwakilan dari Tim Peneliti
FMIPA, Nurul Hidayat, S.Si., M.Si yang menceritakan
bagaimana cara kerja mikroskop elektron untuk dapat
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mendeteksi virus Covid-19. Dalam wawancara tersebut,
dijelaskan bahwa untuk dapat memvisualisasi partikel
virus – termasuk juga mendeteksi apakah ada interaksi
sel dan virus, mikroskop elektron transmisi mampu
memperbesar bayangan hingga 1 juta kali, maka
mikroskop elektron dapat dijadikan alternatif teknologi
pendeteksi. Masih bersumber dari keterangan Tim
Peneliti FMIPA, disebutkan bahwa meskipun memang
mikroskop memiliki fungsi sebagai alat bantu melihat
benda-benda kecil supaya tampak lebih besar, namun
tidak semua mikroskop memiliki kemampuan untuk
melihat partikel virus Covid-19.
Ia menuturkan bahwa, dari segi penggunanya,
ada dua jenis mikroskop, yaitu mikroskop cahaya atau
mikroskop optik yang dikenal orang pada umumnya,
dan mikroskop elektron.
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Kerja Sama UM dengan
Guanxi Normal University
Kini Berbuah Manis
Universitas Negeri Malang (UM) dan Guanxi
Normal University, Tionkok telah menjalin kerja
sama yang sangat baik sejak 15 Desember 2016 hingga
sekarang. Kerja sama yang telah terjalin selama hampir
5 tahun ini telah memberikan banyak dampak positif
terhadap kemajuan pembelajaran Bahasa Mandarin di
UM dan peningkatan sumber daya manusia di UM.
Direktur Hubungan Internasional (HI) UM, Evi
Eliyanah, Ph.D., menyatakan bahwa sebelum kerja
sama resmi yang ditandatangani pada tahun 2016,
UM dan GXNU telah berkomunikasi pada tahun 2011
saat pendirian prodi S1 Pendidikan Bahasa Mandarin.
GXNU saat itu memberikan bantuan berupa dosen
penutur asli, mendidik calon dosen, dan mendesain
kurikulum.
“Pada tahun yang sama, GXNU juga ikut
andil dalam Pendirian Pusat Bahasa Mandarin
(PBM) UM. Sampai sekarang, PBM UM secara
rutin menyelenggarakan kursus Bahasa Mandarin
bagi mahasiswa di luar prodi S1 Pendidikan Bahasa
Mandarin dua kali setahun. Bahkan saat ini, jumlah
mahasiswa yang diakomodasi setiap semesternya
sekitar 200 orang,” jelasnya.
Tak hanya mahasiswa, sambungnya, kursus
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tersebut juga terbuka bagi dosen dan tendik yang ingin
menambah keterampilan berbahasanya. Bagi civitas
akademika UM yang ingin membaca buku berbahasa
Mandarin, PBM juga menyediakan koleksi pustaka
yang dapat diakses oleh seluruh civitas akademika UM
tanpa terkecuali.
Hasil kerja sama antara UM dan Guanxi
Normal Unviersity terhitung sejak tahun 2016 telah
menorehkan banyak sekali kegiatan. Berikut adalah
daftar kegiatan hasil kerja sama antara UM dan GXNU
sejak tahun 2016 hingga sekarang.
Program transfer kredit 3+1. Kegiatan ini
diselenggarakan setiap tahunnya dengan jumlah 5 s.d 7
mahasiswa UM prodi S1 Pendidikan Bahasa Mandarin
belajar selama 2 semester di GXNU. Sementara
itu, mahasiswa GXNU dengan jumlah yang sama
mengikuti pendidikan di jurusan Sastra Indonesia
selama 2 semester.
Program transfer kredit dengan beasiswa
Confucius Institute Headquarters. Mahasiswa UM ada
yang mendapatkan beasiswa tersebut dan mengikuti
transfer kredit selama 1 semester di GXNU. Jumlah
setiap tahunnya berbeda, tergantung ada berapa
mahasiswa yang mendapatkan beasiswa tersebut.
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Program Winter Camp. Setiap tahunnya, sekitar
20 mahasiswa/dosen/tendik UM mengikuti kegiatan
tersebut untuk belajar Bahasa Mandarin dan Budaya
Tiongkok. Program ini berlangsung selama 2 minggu
di salah satu universitas yang ditunjuk oleh Confucius
Institute Headquarter.
Mendapatkan bantuan pengajar Bahasa
Mandarin yang merupakan penutur asli. Bantuan
pengajar ini berasal dari dosen dengan kualifikasi
minimal S2 dan mahasiswa GXNU prodi Pengajaran
Bahasa Mandarin sebagai Bahasa Asing. Mereka
ditempatkan di S1 Pendidikan Bahasa Mandarin bagi
dosen, dan kursus Bahasa Mandarin di Pusat Bahasa
Mandarin bagi mahasiswa magang GXNU.
Beasiswa pemerintah Tiongkok (Chinese
Government Scholarship). Alumni UM yang terpilih
mendapatkan fasilitas untuk mendapatkan beasiswa
studi lanjut di GXNU. Beberapa penerima beasiswa
ini setelah menyelesaikan studi, pada akhirnya
lolos seleksi menjadi dosen di S1 Pendidikan Bahasa
Mandarin UM.

seperti masker, baju APD, serta bahan makanan untuk
warga UM dan instansi kesehatan yang bekerjasama
dengan UM.
Selama hampir lima tahun bekerjasama,
GXNU memberikan respon yang sangat baik. “GXNU
memberikan layanan kepada mahasiswa atau alumni
UM yang menempuh pendidikan di sana dengan
sangat baik,” ujar Direktur HI UM.
Buah kerjasama yang sangat manis ini diharapkan
dapat berlanjut dan memberikan kemaslahatan bagi
kedua universitas. Sehingga, sumber daya manusia dan
pendidikan saat ini semakin meningkat kualitasnya
dari tahun ke tahun.
Reporter : Ulya Aziza Fitriya

Bantuan hibah koleksi buku berbahasa Mandarin
dari GXNU dan Confucius Institute. Koleksi buku ini
tertata rapi di perpustakaan pusat Bahasa Mandarin
UM.
Bantuan alat kesehatan saat pandemi. GXNU
mengirimkan bantuan berupa alat pelindung diri,
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PERFORMANCE LABORATORY
Fakultas Ilmu Keolahragaan - Universitas Negeri Malang
oleh : Nurrul Riyad Fadhli, S.Pd., M.Or. | Dosen Pendidikan Kepelatihan Olahraga FIK UM

Saat ini Jurusan Pendidikan Kepelatihan
Olahraga (PKO) Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK)
Universitas Negeri Malang (UM) telah memiliki
Performance laboratory, yang menjadi program
unggulan FIK serta menjadi salah satu unit unggul
di UM yang dapat mengejawantahkan Tri Dharma
Perguruan Tinggi dalam kegiatan dan tindakan
nyata dalam upaya penguatan daya saing bangsa
serta inovasi produk, serta kesadaran akan perlunya
sains dan teknologi di lingkungan masyarakat
sejak dini, khususnya bidang keolahragaan yang
merupakan jembatan dalam upaya penguatan daya
saing bangsa secara umum.

tri dharma perguruan tinggi. Sedangkan Program
kerja Performance laboratory berdasarkan misinya adalah sebagai berikut : yang pertama adalah
menyelenggarakan pelatihan yang berpusat pada
mahasiswa, menggunakan pendekatan pelatihan
yang efektif, dan mengoptimalkan pemanfaatan
teknologi.
Yang
kedua
menyelenggarakan
penelitian dalam pengembangan sport science yang
temuannya bermanfaat bagi pengembangan ilmu
dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terahir
adalah menyelenggarakan pengabdian kepada
masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan
masyarakat melalui penerapan sport science.

Amanat UU No 11 Tahun 2019 yaitu penyiapan
sumber daya manusia untuk Penyelenggaraan
IPTEK, peningkatan mutu dan kesesuaian IPTEK
serta pengabdian kepada masyarakat sebagai
wujud penerapan IPTEK (Pasal 15), agar dapat
meningkatkan daya saing serta mewujudkan
kemandirian bangsa (Pasal 16) yang diselenggarakan
oleh Pemerintah atau Masyarakat (Pasal 17).

Untuk menunjang program kerja tersebut
diatas, performance lab memiliki divisi-divisi
yang suportif terhapat kegiatan tersebut. Divisi
yang pertama adalah divisi performance yang
berwenang untuk meningkatkan kulaitas fisik atlet
dan masyarakat. Kegiatan divisi ini didukung oleh
tersedianya pusat kebugaran bertaraf internasional
yang berada di basemant gedung FIK. Divisi yang
berikutnya adalah divisi mental training, divisi ini
diharapkan mampu untuk memenuhi tantangan
kondisi para atlet terkait dengan kesiapan
menghadapi pertandingan. Yang berikutnya
adalah divisi reseach and development, divisi ini

Merujuk dari visi Performance laboratory
yang merupakan turunan dari Visi Universitas dan
Fakultas, tujuan adanya performance laboratory bagi
pembelajaran yakni Menjadi laboratorium olahraga
yang unggul dan rujukan dalam penyelenggaraan

terilhami dari “silicon valley” USA dan “bukit
algoritma” Indonesia. Dengan adanya divisi ini
diharapkan mampu menjadi pusat penelitian
dan pengembangan bidang keolahragaan
serta menjembatani kesenjangan antara teori
dan praktik keolahragaan yang jamak terjadi
di Indonesia. Untuk mensuport ketiga divisi
tersebut diatas, ada divisi publikasi yang berfungsi
untuk menyebarluaskan informasi terkait
dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh
Performance Laboratory FIK UM.
Kegiatan Performance Laboratory FIK UM
ini digawangi oleh ketua laboratorium Prodi PKO
yaitu Dr. Imam Hariadi, M.Kes serta didukung
oleh dosen-dosen dari prodi PKO yang memiliki
keahlian di bidang masing-masing sesuai dengan
kelompok bidang Keahlian. Selain keterlibatan
dosen, mahasiswa juga memiliki peranan penting
dalam berkembangnya Performance lab ini.
Masing-masing divisi melibatkan peran aktif
mahasiswa melalui program magang non SKS.
Dengan adanya program magang ini diharakan
soft skill mahasiswa akan terasah serta dapat
memberi bekal pengetahuan tambahan sebelum
menyelesaikan studi jenjang sarjana selesai.
Kegiatan yang telah dilakukan oleh
Performance laboratory dalam rangka sinkronisasi
dengan lembaga lain adalah tes kondisi fisik
atlet Kota Malang dan Kota Batu untuk persipan
Porprov Jawa Timur 2022. Kegiatan tersebut
bekerjasama dengan pihak dari KONI Kota
Malang dan KONI Kota Batu. Tim Performance
Laboratory melakukan tes kondisi fisik serta
melakukan analisis terkait kesiapan atlet dalam
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mempersiapakan untuk event PORPROV yang
akan datang. Penelitian dosen dan penelitian
mahasiswa juga dilakukan melalui performance
laboratory. Kegiatan lain yang sudah dilakukan
adalah inkubator mahasiswa untuk mengikuti
event belmawa. Walupun belum bisa maksimal
tetapi tahun 2020 Performance lab berhasil
mengirimkan wakilnya di lomba kewirausahaan
bidang keolahragaan.
Harapan atas pengembangan Performance
laboratory ke depan adalah turut berperan
serta terhadap salah satu upaya Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk
memperkuat kelembagaan melalui kegiatan
pengembangan
Pusat
Unggulan
Ipteks
Perguruan Tinggi, dalam hal ini “Performance
Laboratory” yang tetap dapat melaksanakan
Tridharma perguruan tinggi. Performance
Laboratory diharapkan dapat menjadi sentral dari
pengembangan ipteks dalam bidang keolahragaan
di Indonesia serta melibatkan seluruh pemangku
kepentingan. Dengan demikian, seperti yang
termaktub dalam beberapa program Kementerian
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang
pusat unggulan Ipteks, penguatan kelembagaan
Performance Laboratory di UM Malang diarahkan
dalam
bentuk
kemampuan
memberikan
sumbangan nyata bagi daya saing sektor produksi
dan industri olahraga serta mempersiapkan
ketersediaan faktor-faktor pendukung yang
diperlukan seperti SDM keolahragaan yang
kapabel, sarana prasarana olahraga yang suportif,
tata kelola kelembagaan ipteks, jejaring, dan
pembiayaan.
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UPT Pusat Pengkajian Pancasila (P2P) UM

Gelar Acara Bedah
Pidato Soekarno
Malang. Unit Pelaksana Tugas (UPT) Pusat Pengkajian
Pancasila (P2P) Universitas Negeri Malang (UM) bekerja
sama dengan UPT Perpustakaan Proklamator Bung Karno
menggelar acara Bedah Pidato Soekarno. Kegiatan yang
mengusung tema “gemparkanlah dunia! Hai pemuda-pemudi
revolusioner” ini, dilaksanakan secara daring dan luring di
Graha Cakrawala UM selama dua hari pada 15 hingga 16 Juni
2021.
Kegiatan ini menghadirkan para pemateri nasional,
mereka yaitu JJ Rizal yang merupakan Sejarawan Kota
Malang, Wahyu Widodo, M. Hum yang merupakan Dosen
FIB Universitas Brawijaya dan Prof. Dr. Imam Mukhlis, S. E,
M. Si., yang merupakan Guru Besar FE UM.
Pada kesempatan tersebut, Rektor UM Prof. Dr. AH.
Rofi’uddin, M. Pd., menyampaikan bahwa wilayah Malang
Raya tidak akan lepas dari nilai-nilai yang terkandung dalam
Pancasila. “Di wilayah Kota Malang kita dapati bangunan
Masjid Agung Jami bersebelahan dengan bangunan GPIB
Imanuel, ini menunjukkan betapa tingginya nilai toleransi
antar umat beragama di Kota Malang,”ujarnya.
Rektor mengapresiasi kegiatan ini yang juga
menjadi bentuk kerjasama yang apik antara kedua belah
pihak. “Melalui kegiatan diharapkan ini para peserta bisa
mengikuti secara maksimal, dan dengan membaca biografi
Soekarno di masa muda dapat memberikan pemahaman
sosiologis dari dinamika kebangsaan generasi saat itu,
dimana masa pergolakan latar belakang ideologi sudah
dimulai,”pungkasnya.
Sementara itu, Drs. Agus Sutoyo, M. Si., selaku
penanggung jawab kegiatan ini menjelaskan bahwa dalam
kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan  Memorandum
Of Understanding (MOU) antara UPT Perpustakaan
Proklamator Bung Karno dan UPT P2P UM sebagai bentuk
kerjasama secara intens dan konsisten antara kedua belah
pihak terutama dalam memunculkan ide cemerlang terkait
nasionalisme, pancasila dan kebangsaan.
Reporter : Arya Wahyu Pratama, Muhammad Arif
Fadlur.
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Yusuf Hanafi, Profesor Termuda dandan
Pertama
UMUM
di di
Termuda
Pertama
Bidang Dirasat
Dirasat Islamiyah
Islamiyah
Bidang
Prof. Dr. Yusuf Hanafi, S.Ag, M.Fil.I
Ustadz Yusuf Hanafi, demikian beliau
biasa disapa, adalah seorang profesor, dosen,
pendakwah sekaligus panutan mahasiswa. Beliau
sangat mumpuni di bidang kajian keislaman
(dirasat Islamiyah). Meski sejak belia nyantri di
pondok pesantren, hal itu tidak menjadikannya
abai dengan pendidikan formal. Terbukti, beliau
saat ini telah meraih jabatan akademik tertinggi di
perguruan tinggi, yakni Guru Besar Bidang Ilmu
Agama Islam. Sepak terjang dan kontribusinya bagi
dunia pendidikan Islam tidak diragukan lagi. Dari
tangannya, dihasilkan banyak buku dan artikel yang
terbit di jurnal-jurnal internasional yang terindeks
dan bereputasi.
Seolah tidak ingin menjadi
menara gading, di selasela kesibukannya, Pak
Yusuf rutin dan intens
berkomunikasi
serta
berinteraksi
dengan
warga
kampus
dan
masyarakat
sekitar.
Di
kalangan

mahasiswa, beliau merupakan sosok yang disegani.
Menjabat sebagai Wakil Dekan III Fakultas Sastra,
gaya kepemimpinannya tidak konvensional, namun
dinamis dan progresif sesuai dengan perkembangan
zaman.
Berikut, inspirasi dari sosok profesor termuda
UM yang saat ini baru berusia 42 tahun.
Dua Motivasi Utama
Pada suatu pagi di hari Jumat kami Internship
Humas UM berkesempatan menemui Prof. Yusuf
di sela-sela kesibukannya di ruang kerja beliau.
Hampir satu jam, beliau berkisah kepada kami
tentang perjalanan dan perjuangannya hingga saat
ini. Ketika ditanya tentang motivasinya hingga
mendapatkan gelar Profesor, beliau mengungkapkan
ada dua hal yang selalu memacunya. Dua hal tersebut
adalah motivasi emosional dan motivasi idealisme
akademik.
Motivasi pertama adalah janji emosional beliau
terhadap almarhumah Ibundanya, Hj. Muhaijah.
Beliau mengisahkan saat masih kecil sering kali
menonton televisi bersama sang Ibu. Suatu saat
ketika muncul di televisi seorang narasumber yang
bergelar profesor, sang ibu berkata, “Aku pingin
anakku ono seng dadi profesor” (aku ingin anakku
ada yang menjadi profesor). Lantas Yusuf kecil
menjawab, “Nggeh kulo Insya Allah dados profesor”
(Baik bu, Insya Allah kelak saya akan menjadi
seorang profesor). “Nah, motivasi ini terjaga terlebih
ketika ibu saya wafat pada tahun 2007, di masa
saya masih dosen muda kala itu. Sehingga ada
semacam rasa kecewa, karena saya belum bisa
mewujudkan apa yang saya janjikan
kepada ibu, sehingga semacam ada
ikatan emosional antara seorang anak
dan seorang ibu,” ujarnya.
Kemudian yang kedua, beliau
berkeyakinan bahwa setiap dosen harus bercita-
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cita menjadi guru besar. Karena Profesor adalah
jabatan akademik yang tidak dikompetisikan,
berbeda dengan jabatan struktural seperti Rektor
atau Dekan dsb maka dosen haram untuk bercitacita mendapatkan posisi tersebut. Karena itu adalah
hal yang sifatnya kompetitif, jika kita diamanahi
maka harus dilaksanakan dengan baik namun tidak
patut untuk dicita-citakan.

PROFIL

Asisten Ahli (AA) di tahun 2006, lalu Lektor (L) di
tahun 2010, dan Lektor Kepala (LK) pada tahun 2014,
dan Guru Besar (GB) di tahun 2020. “Secara teoritis
dan matematis, jika rajin, dosen dalam 16 tahun
sudah bisa meraih gelar Profesor,” tandasnya.

Dua Perempuan Hebat di balik Kesuksesan
Selain meraih anugerah Guru Besar di usia
yang relatif muda, Prof. Yusuf Hanafi juga banyak
Konsistensi dalam Pelaksanaan Tridharma menerima penghargaan dari berbagai instansi.
Di antara penghargaan tersebut adalah Dosen
Perguruan Tinggi
Tidak ada upaya khusus dalam meraih Berprestasi 1 bidang sosial humaniora tingkat
gelar Profesor ini. Yang beliau lakukan adalah Universitas pada tahun 2019 dan Dosen PAI
istiqomah (konsisten) melaksanakan Tridharma Berprestasi Nasional pada tahun 2018. Di balik
Perguruan Tinggi, yang meliputi: (1) pendidikan dan pencapaian istimewa tersebut, ternyata
ada dukungan luar biasa dari keluarga.
pengajaran, (2) penelitian dan pengembangan ilmu,
Prof. Yusuf berkeyakinan bahwa kesuksesan
dan 3) pengabdian kepada masyarakat. Demikian
pengakuan Prof. Yusuf kepada reporter Internship seorang laki-laki itu tergantung pada dua
perempuan hebat. Perempuan pertama adalah
Humas UM.
Pertama, di bidang pendidikan dan pengajaran, seorang ibu yang perannya sangat luar biasa. Ibu
beliau selalu berusaha menjalankan tugas mengajar adalah orang yang membentuk karakter kita dan
dengan sebaik-baiknya. Selain itu, Prof. Yusuf juga selalu memberikan motivasi untuk bangkit (baca:
rajin mengembangkan bahan ajar, modul dan model move on) saat terpuruk. Kemudian perempuan yang
pembelajaran, khususnya seputar pengajaran Al- kedua yang berada di balik kesuksesan adalah sosok
istri yang sangat mendukung pengembangan karir.
Qur’an bagi mahasiswa perguruan tinggi umum.
Kemudian yang kedua, adalah konsisten Terlebih, isteri Prof. Yusuf juga berprofesi sebagai
melakukan penelitian dan publikasi ilmiah. “Sudah dosen. “Jadi, seorang laki-laki tidak akan sukses,
menjadi kewajiban seorang akademisi untuk kalau tidak ditopang oleh dua perempuan hebat di
melakukan pengembangan ilmu melalui riset dan belakangnya,” ungkapnya.
Ada salah satu kisah menarik tentang hubungan
publikasi ilmiah,” tutur beliau. Sejak menjadi dosen
muda, Prof. Yusuf berulangkali mendapatkan hibah Prof. Yusuf dengan istrinya. Saat itu adalah masa di
penelitian, di antaranya adalah: riset Strategis mana Prof. Yusuf menempuh pendidikan S-3 dan
Nasional (Stranas) selama 2 tahun (Rp100 juta/ lulus di usia yang terbilang beliau, yaitu 32 tahun.
tahun), hibah kompetensi selama 2 tahun (Rp125 Kalau biasanya seorang menempuh gelar doktor
juta/tahun), dan hibah bersaing selama 5 tahun. selama 4-5 tahun, Prof. Yusuf menyelesaikannya
“Dari dana hibah tersebut, saya bisa melakukan selama 3 tahun, dengan predikat Wisudawan
Terbaik.
banyak hal untuk pengembangan ilmu,” ujarnya.
Salah satu hal yang dilakukan saat itu adalah
Dan yang ketiga adalah melaksanakan kegiatan
pengabdian kepada masyarakat (abdimas), baik ketika pulang kerja di sore hari, beliau tidak langsung
melalui dana institusi maupun swadana mandiri. pulang ke rumah namun menyendiri di ruang LEPPA
Pencegahan perkawinan anak di bawah umur (child (sekarang menjadi Pusat Pengembangan Kehidupan
marriage) merupakan kegiatan abdimas yang rutin Beragama [P2KB]). Di sana, beliau menulis disertasi
beliau lakukan. Di samping topik-topik lain seputar hingga larut malam, dan baru pulang ke rumah
pembelajaran bahasa Arab dan Pendidikan Agama sekitar pukul sembilan/sepuluh malam. Hal itu
beliau lakukan selama hampir setengah tahun saat
Islam (PAI).
“Jadi, kiat-kiat khusus tidak ada. Kuncinya masih tinggal serumah dengan mertuanya.
Hingga pada suatu hari, ibu mertua bertanya
hanya istiqomah. Dalam bahasa yang lebih lugas
adalah rajin begitu saja: rajin menulis artikel, buku, kepada istrinya “Bojomu kok dorong moleh?”
dan rajin mengikuti seminar dan konferensi,” (suamimu kok belum pulang?). Lalu, sang istri
tandasnya. Dengan konsistensi itu, setiap empat menjawab “Nggeh tasek nggarap disertasi” (iya bu,
tahun sekali, beliau bisa naik pangkat. Bermula dari soalnya masih mengerjakan disertasi). “Istri saya
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sangat pengertian dan memahami keadaan saya,
padahal saat itu kami punya anak kecil yang masih
balita. Itulah mengapa, saya meyakini: kesuksesan
seorang laki-laki itu tergantung pada perempuan
hebat di belakangnya,” simpulnya.

salah satu hadis patut kita renungkan bersama.
“Idza Amsaita falaa tantadhir al-shabah, wa idza
asbahta fala tantadhir al-masa.” Artinya, jika kamu
sudah berada di sore hari, maka jangan menunggu
pagi (untuk menyelesaikan pekerjaan). Sebaliknya,
jika berada di pagi hari, maka jangan tunggu sore.
“Saya paham, semua orang tugasnya banyak. Tapi,
dengan berpegangan pada prinsip itu, saya bisa lebih
menghemat banyak waktu,” ujarnya.

Manajemen Waktu Ala Prof. Yusuf
Mengatur waktu merupakan hal yang penting
bagi setiap individu. Karena setiap orang memiliki
kesibukan masing-masing. Terkait hal ini, Prof.
Yusuf mengutip perkataan salah satu ulama yang Kemampuan, Kemauan, dan Kesempatan
Di akhir sesi wawancara, Prof. Yusuf berpesan
sangat beliau kagumi, yaitu Syaikh Hasan AlBanna al-syahid yang pernah mengatakan, “La kepada para mahasiswa agar kelak bisa meraih
tu’akhir ‘amalaka ila al-ghad.” Artinya, jangan tunda kesuksesan di masa depan. Ada tiga hal yang
pekerjaanmu hari ini sampai esok. “Jadi, tugas-tugas harus dilakukan dan dimiliki, yakni: kemampuan,
itu hendaknya segera kita laksanakan sehingga tidak kemauan, dan kesempatan. “Terus tingkatkan
sampai menumpuk. Prinsipnya, jangan tunda-tunda kemampuan diri anda, jaga kemauan anda, dan
pekerjaan. Apa yang bisa Anda laksanakan hari ini, jangan berhenti mencari kesempatan. Ketiga hal itu
tentunya harus diiringi doa restu orang tua, keluarga
segera lakukan dan tuntaskan,” ungkapnya.
Yang perlu dipahami adalah bahwa-lanjutan dan para guru. Insya Allah, adik-adik mahasiswa akan
dari kutipan tadi—“Al-Wajibat aktsar min al- meraih kesuksesan yang gemilang,” pungkasnya.
awqat.” Artinya, kewajiban itu jauh lebih banyak
dari waktu yang kita miliki. Dalam konteks ini, apa Reporter
Penulis : :Arya
Pratama
(Internship Humas UM,
AryaWahyu
Wahyu
Pratama
yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam Mahasiswa Sastra Arab UM)
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JPBM (Jurnal Pendidikan Bisnis dan
Manajemen)
ISSN : 2461-0828

E-ISSN : 2527-905X

DITERBITKAN OLEH
ALIANSI PENDIDIK DAN PRAKTISI BISNIS INDONESIA (APSIBI)
Sekretariat: Jurusan Manajemen
Fakultas EkonomiUniversitas Negeri Malang

Jurnal Pendidikan Bisnis dan Manajemen (JPBM),
adalah publikasi Ilmiah bereputasi yang berafiliasi dengan
Aliansi Pendidik dan Praktisi Bisnis Indonesia (APSIBI).
Jurnal yang memiliki indeks Shinta 2 ini dikelola oleh Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi (FE) , Universitas Negeri
Malang (UM).
Dalam satu volume penerbitan atau dalam kurun
waktu 1 tahun, JPBM mempublikasikan 3 edisi, yaitu edisi
Juli, September, dan November.
Kali pertama terbit pada Bulan
Juli 2015, JPBM telah diabstraksi dan
diindek oleh Google Schollar, IPI-Indonesian Publication Index (Portal
Garuda), Indonesia OneSearch ( IOS),
Directory of Open Access Journals
(DOAJ), Shinta dengan Peringkat 2,
dan Dimensions (Digital Science).
Disamping itu untuk mempermudah
pengelolaan kendali mutu terbitan,
digunakan Reference management
tools Mendeley dan grammarly, sedangkan Plagiarisme check menggunakan Turnitin, ini semua sebagai upaya menjamin akurasi kendali mutu
pada artikel-artikel yang di approve
oleh dewan penyunting. Dewan editorial atau Editorial Team terdiri dari
para pakar di bidang pendidikan manajemen dan asosiasi dari berbagai
universitas, antara lain dari Universiti
Utara Malaysia - Malaysia, University
of Malaya – Malaysia, King Faisal University-Saudi Arabia, Universitas Negeri Jakarta, Universitas Negeri Makassar, dan tentunya dari
Universitas Negeri Malang.
Ketua Penyunting Yuli Agustina ,S.E., M.M. (Scopus ID: 57207259127), menuturkan bahwa pada tahun 2018
dimana JPBM telah meraih sinta 4, tim jurnal sepakat dan
sangat semangat untuk terus memajukan akreditasi JPBM
sampai sinta 2 bahkan scopus.
“Dari keinginan yang kuat tersebut, berjalannya
waktu kami terus memperbaiki segala hal yang terkait jurnal baik dari segi continuitas terbitan, kualitas artikel (ini
poin paling penting), bahkan merubah tampilan website
JPBM agar lebih menarik dan sesuai dengan tiap-tiap poin
penilaian akreditasi, lebih mempersempit scope jurnal dan
fokus penelitian, JPBM juga sangat memperhatikan sebaran paper dan editornya dengan melakukan call for paper
dan editor. Kami juga membuat roadmap untuk mencapai
tujuan kenaikan sinta JPBM yang alhamdulilah 2 tahun
berikutnya kami berhasil pada posisi sinta 2 ini. Namun,
kenaikan ini juga memang membutuhkan waktu dan pros-
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es yang bertahap dimana JPBM tahun 2019 naik sinta 3 dan
pertengahan tahun 2020 kemaren kami sepakat untuk maju
kembali ke sinta 2 dengan segala persiapan yang matang.
Kerjasama tim JPBM yang benar-benar luar biasa juga kunci keberhasilan JPBM. Hal ini juga terlihat dari dukungan
tim yang seluruhnya telah memiliki ID Scopus, berdedikasi dalam merespon artikel yang masuk secara cepat untuk menjaga continuitas, secara periodik selalu melakukan
koordinasi untuk tiap terbitan, mau memberikan masukan
yang membangun dan mendukung
kemajuan JPBM kedepannya, dll.
Keberhasilan JPBM saat ini pun juga
merupakan salah satu hasil dukungan dan respon positif dari tim jurnal
tingkat universitas yang tidak berhenti membimbing kami dalam mempersiapkan diri pada kenaikan sinta,
fakultas, jurusan dan juga para editor
serta penulis yang kami punya dari
berbagai daerah di Indonesia bahkan
dari luar negeri. Sampai saat ini pun,
upaya perbaikan terus kami lakukan
terutama berkaitan dengan kualitas
paper yang kami wajibkan tiap artikel
harus memiliki keterbaruan/novelty,
termasuk layanan untuk memastikan
paper dari penulis sudah di proofread
dengan bahasa yang sesuai dengan
scope dan fokus, sirkulasi paper harus
dipastikan berjalan baik mulai dari
submit, review (dukungan para reviewer dalam memberikan masukan
pada tiap paper yang masuk dengan
adanya bukti review), revisi artikel dari penulis dan publish
sesuai template JPBM tanpa ada typo, ketidak-konsistenan
template, minimal 15 sitasi pada masing-masing paper”.
“Kami juga selalu melakukan cek berkali-kali untuk
memastikan memang benar-benar sudah tidak ada lagi kesalahan ketika paper di publish’, pungkas beliau.
Sebagai Jurnal yang menerapkan konsep Open
acccess, pengelolaan yang transparan, serta memenuhi
kaidah-kaidah penerbitan ilmiah Indonesia , JPBM diterbitkan secara cetak dengan nomor ISSN 2461-0828 dan secara online dengan nomor ISSN 2527-905X, alamat laman
untuk mengakses JPBM adalah http://journal2.um.ac.id/
index.php/jpbm/indexyang telah menggunakan Open Journal Systems (OJS)
http://journal2.um.ac.id/index.php/jpbm/index
Reporter: Ony Herdianto
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Berhenti Mencontek
Karya : Fahrul Khakim

“Shofi, ada hal yang selama ini ingin aku bicarakan
sama kamu?” Kira gugup.
“Apa?” Shofi mendongak dari layar ponselnya.
“Tapi please, jangan marah ya? Ini buat
kebaikanmu juga.”
“Hmm…, iya. To the point aja, Ra….,”
“Nilai tugas matematikamu dapat berapa, Fi?”
“80. Kenapa, Ra?”
“Aku cuma dapat 75, Fi. Padahal tugas
matematikamu kan nyontek punyaku…,”
“Terus kamu mau menyalahkanku karena
nilaimu lebih rendah dariku? Semua penilaian itu kan
ada di tangan Bu Guru, Ra.”
“Bukan gitu. Tapi aku mau minta mulai
sekarang kamu berhenti nyontek aku lagi. Bukannya
aku pelit. Tapi aku… ingin kamu juga belajar
mengerjakan tugas sendiri. Berhenti bergantung
padaku. Aku juga ingin kita belajar bersama-sama,
tanpa menyontek.”
“Jadi cuma gara-gara selisih nilai matematika
gitu aja kamu nggak mau kasih aku contekan lagi,
Ra?”
“Sebenarnya kejadian itu bikin aku sadar.
Selain nilaiku nggak maksimal, aku juga ingin kamu
belajar. Biar nggak bergantung dengan orang lain
terus. Karena kan nggak selamanya juga aku bisa
ngasih kamu contekan. Gimana jika aku sakit?
Gimana jika kamu harus mengerjakan ulangan
individu? Menyontek terus menerus akan bikin malas
belajar.”
“Aku sudah belajar sendiri. Tapi matematika
itu memang sangat sulit dan kelemahan terbesarku,
Kira. Kau kan sudah tahu sendiri sejak masuk SMA
semester yang lalu aku selalu ketinggalan memahami
pelajaran matematika. Lagi pula aku juga nggak suka
matematika.”
“Nah, untuk itu aku ingin mengajakmu
belajar bersama, seperti sekarang ini. Aku akan
membantumu, kalau nanti ada yang susah. Kita
bisa tanyakan pada Bu Guru. Belajar bersama akan
mempermudah pemahaman kita tetap matematika.
Walau matematika sulit, tapi tetap bisa dipelajari kok.
Kuncinya, kita juga harus mempelajarinya dengan
tekun.”

“Tapi aku nggak yakin bakal bisa, Ra. Aku
sudah berusaha belajar sendiri tapi terlalu rumit.
Aku selalu gagal menerapkan rumus-rumusnya.
Kalau diterangkan Bu Guru, aku malah sering
ngantuk. Sebenarnya aku juga malu menyontek
kamu hampir tiap pelajaran matematika. Tapi cuma
kamu teman dekatku, Ra. Kupikir kamu bakal ngerti
kelemahanku.”
“Justru karena aku sahabatmu, aku ingin
membantumu mengatasi kelemahanmu, Fi. Dengan
belajar bersama tiap pulang sekolah, kita akan lebih
semangat belajar sehingga lebih mudah memahami
mata pelajaran yang nggak dimengerti. Lagipula, Bu
Guru juga selalu terbuka untuk menerangkan ulang
bagian yang belum kita mengerti.”
“Tapi selama ini aku juga malu jika bertanya
pada Bu Guru. Aku takut dikira bodoh, Ra. Aku juga
takut dimarahi karena terlalu banyak tanya. Aku jadi
sering cemas,”
“Shofi, semua kekhawatiranmu itu justru
bikin kamu malah semakin takut mencoba. Justru
jika kamu terlalu banyak diam karena tak bisa itu
akan menyusahkanmu suatu saat nanti. Kalau kamu
sudah mencoba tapi gagal, jangan pernah malu untuk
bertanya padaku. Aku nggak memarahimu atau
menganggapmu bodoh. Kalau nanti kita sama-sama
kesulitan, sekali lagi kutegaskan, kita bisa tanyakan
pada Bu Guru. Belajar bersama itu menyenangkan
lho. Apalagi bersama sahabatmu sendiri. Kamu jadi
bebas bertanya.”
“Apa kamu beneran nggak keberatan ngajarin
aku materi pelajaran matematika mulai dari awal bab
kemarin, Ra?”
“Dengan senang hati, Shofi.”
“Bahkan kalo aku minta dijelaskan mulai dari
materi awal semester?”
“Ya, selama kamu belajar sungguh-sungguh
dan mulai berhenti menyontek.”
“Oke, aku akan mencobanya, Ra. Sebelum kita
belajar, aku mau menelepon seseorang yang dapat
membuat suasana belajar tambah asyik.”
“Siapa, Fi?”
“Petugas delivery pizza. Aku mau pesan pizza
seafood favoritmu sebagai bentuk rasa terima kasihku
dan camilan belajar kita, Kira sahabatku.”
“Yaaaaayy, asyiiiiikk!”
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