


MAJALAH SWARA PENDIDIKAN  |  Universitas Negeri Malang (UM)

1. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi akademik, profesi, dan /atau vokasi 
yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, mandiri, dan memiliki komtmen kebangsaan, dan 
mampu berkembang secara profesional;

2. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta 
kependidikan yang bermutu dan unggul;

3. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan 
dan teknologi serta bidang kependidikan untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, 
produktif, dan sejahtera; dan

4. Menghasilkan kinerja institusi yang otonom, akuntabel, dan transparan untuk menjamin 
peningkatan kualitas berkelanjutan.

Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, 
menggunakan pendekatan pembelajaran yang efektif dan mengoptimalkan pemanfaatan 
teknologi;

Menyelenggarakan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang 
kependidikan yang temuannya bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan kesejahteraan 
masyarakat;

Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada 
pemberdayaan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang 
kependidikan; 

Menyelenggarakan tata paming yang otonom, akuntabel dan transparan yang menjamin  
peningkatan kualitas berkelanjutan.

Menjadi perguruan tinggi unggul dan rujukan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang 
kependidikan.
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Marwah Merdeka Belajar
Peningkatan esensi Universitas Negeri Malang sebagai

Perguruan Tinggi Rujukan 

oleh: Dr. Juharyanto. M.M., M.Pd
Staf Ahli Wakil Rektor IV UM

Assalamualaikum wr. wb.

Universitas Negeri Malang (UM) 
senantiasa berinovasi dalam rangka 
menyiapkan lulusan yang unggul 
dalam menghadapi perubahan 
sosial, budaya, dunia kerja, dan 
teknologi yang semakin disruptive 
dan uncertainly.  Era revolusi industri 
4.0 dan kebangkitan revolusi industri 
5.0, mensyaratkan kompetensi dan 
kapabilitas yang kuat. Melalui jargon 
UM Excelence in learning Innovation, 
secara konsisten UM melakukan kajian 
dan beragam inovasi sebagai landasan 
untuk membekali mahasiswa siap 
berkompetisi denga skill masa depan.

Hal lain yang menggembirakan, 
tahun ini, tepatnya tanggal 25 
November 2021, Presiden Republik 
Indonesia, ir. H. Joko Widodo, telah 
menetapkan Universitas Negeri 
Malang sebagai Perguruan Tinggi 
Negeri Badan Hukum. Penetapan 
tersebut tertuang dalam Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 115 Tahun 2021 tentang 
Perguruan Tinggi Negeri Badan 
Hukum Universitas Negeri Malang. 
Status PTN BH  merupakan level 
tertinggi dengan keluasan otonomi 
penuh dalam pengelolaan organisasi 
UM. Perubahan status ini perlu disikapi 

dengan tindakan nyata oleh seluruh 
sivitas UM. Beragam prestasi UM 
selama ini harus terus didongkrak 
dengan kerja-kerja tim yang semakin 
solid dan kredibel. Karena itu, UM 
saat ini masih bekerja keras tidak 
mengenal waktu untuk menyiapkan 
berbagai perangkat regulasi melalui 
kajian komprehensif dan sangat hati-
hati agar regulasi-regulasi tersebut 
semakin menguatkan UM menjalani 
status barunya secara efektif, efisien, 
dan akuntabel. Selain itu, UM juga 
terus mengidentifikasi berbagai 
potensi sumber daya, baik sumber 
daya manusia, keuangan, dan 
aset-aset UM dan memetakannya 
sedemikian rupa sebagai landasan 
bagi upaya menguatkan gerak 
langkah UM menjalankan amanah 
baru yang melekat pada status PTN 
Badan Hukum ini.

Capaian tersebut menambah 
spirit untuk teguh mewujudkan mimpi 
UM sebagai GuRu (unggul dan rujukan) 
Indonesia, Asia dan dikenal dunia. 
Semoga Majalah Swara Pendidikan 
edisi kedua tahun 2021 ini menambah 
wawasan kita yang membacanya. 
Salam Cakrawala!

Wassalamualaikum wr. wb.

Salam Redaksi

MAJALAH SWARA PENDIDIKAN  |  Universitas Negeri Malang (UM)
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Malang, Menjadi manusia yang telah 
diberikan kelebihan oleh Allah berupa akal, 
membuat kita memiliki tanggung jawab lebih untuk 
membawa dan memberikan warna pada kehidupan 
ini. Dari itu pembiasaan pola hidup yang positif harus 
ditekankan dan diterapkan baik di dalam lingkup 
pribadi maupun dalam konteks sosial, tetapi selaku 
orang akademis dan insan terdidik, kita juga perlu 
terus melakukan aksi-aksi kreatif, inovatif, adaptif 
dan antisipatif bagi kualitas keterlibatan kita pada 
bangsa dan negara, khususnya melalui kampus 
tercinta kita, Universitas Negeri Malang (UM). Karena 
tidak ada “kejumudan” yang membawa kemajuan, 
dan tidak ada kemajuan tanpa ikhtiar kuat bergerak 
melakukan perubahan.

Ini merupakan amanah besar yang ada 
di pundak kita. Dan saya yakin UM mampu 
melaksanakannya dengan baik, terlebih karena 
kita sudah dewasa, sebagaimana usia kita yang ke-
67 ini. Dies ke-67 ini menjadi momentum reflektif 
untuk secara dinamis berkreasi merumuskan 
berbagai langkah yang lebih strategis di masa 
depan. Meminjam istilah dari Steve Jobs, Dies ke-67 
ini merupakan titik penghubung antara masa lalu 
dan masa depan, dimana kearifan memaknai titik ini 
menjadi kunci utama sukses berikutnya, terutama 
dalam meraih impian luhur kita bersama, yakni 
menjadikan UM ungGul dan Rujukan (GuRu) yang 
layak sebagai “Gu-Ru Indonesia, Asia, dan Dikenal 
Dunia”.

Kemampuan berinovasi merupakan keyword 
utama. Innovation is the ability to see change as an 
opportunity – not threat (Steve Jobs). Inovasi tidak 
sekedar bertumpu pada penajaman  hardskill, tetapi 
softskill harus dipacu seoptimal mungkin melalui 
berbagai aktivitas program yang lebih komprehensif 
dan semakin sistematis. Ali Ibrahim Akbar, peneliti 
Universitas Harvard menemukan bahwa 80% 
keberhasilan para pemimpin dunia dimotori oleh 
softskill, sementara intervensi hardskill hanya 20% 
saja.

Dalam konteks ini, maka kurikulum berbasis 
kehidupan UM, merupakan respons yang sangat 
tepat. Bahkan digitalisasi kurikulum dan semua 
layanan inovatif UM ke dalam beragam platform 
digital akan mampu mempercepat raihan 
kompetensi komprehensif tersebut. Beragam 
pengembangan inovasi di UM yang sudah kita raih 
hingga tahun 2021 ini, merupakan representasi 

respons cepat dan cerdas UM dalam mengukuhkan 
diri sebagai “Gu-Ru Indonesia, Asia, dan Dikenal 
Dunia”.

UM berkomitmen untuk terus memperkuat 
perannya sebagai “jembatan antar peradaban” 
yang efektif. Oleh sebab itu, akselerasi semua 
aspek dan fungsi Pendidikan Tinggi, yang meliputi: 
(1) pendidikan dan pembelajaran; (2) penelitian 
dan pengembangan ilmu; (3) pengabdian kepada 
masyarakat, serta (4) penguatan tata kelola 
kelembagaan dalam optimalisasi kemanfaatan 
sumberdaya menjadi sangat penting dan urgensif.

Akselerasi pengembangan pendidikan dan 
pembelajaran harus diarahkan pada penguatan 
kompetensi mahasiswa sesuai dengan tuntutan 
kapabilitas global di era Revolusi Industri 5.0, 
seperti: penguasaan literasi digital, literasi teknologi, 
literasi kemanusiaan, dan literasi ideologi, yang 
menguatkan karakter berbasis nilai, norma, lebih-
lebih agama. Adapun akselerasi di bidang penelitian 
dan pengabdian kepada masyarakat diarahkan 
pada upaya menghasilkan riset-riset unggul yang 
mendapat pengakuan/rekognisi internasional, 
sekaligus menjawab kebutuhan Dunia Usaha dan 
Dunia Industri (DUDI) serta masyarakat berskala 
lokal, regional, dan global, khususnya yang relevan 
dengan jati diri UM, yakni “Kependidikan Unggul 
Berbasis Kehidupan”. Akselerasi di bidang tata 
kelola harus diarahkan pada sistem manajemen 
lembaga yang berorientasi pada university’s good 
governance yang bercirikan efektivitas, efisiensi, 
transparansi, dan akuntabilitas, serta terintegrasi ke 
dalam berbagai platform digital berbasis artificial 
intellegence agar lebih simple dan semakin mudah 
diakses publik.

Terakhir, Saya ingin menyampaikan terima 
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 
kepada segenap pimpinan, dosen, tenaga 
kependidikan, mahasiswa, dan civitas UM lainnya 
yang telah menunjukkan komitmen dan dedikasi 
tinggi dalam melaksanakan Tridarma perguruan 
tinggi dan berkhidmat membesarkan UM. Semoga 
senantiasa sehat, agar kesempatan untuk turut 
serta mengabdi untuk bangsa melalui inovasi yang 
bernas terus bisa kita ikuti dan lampaui dengan 
sebaik-baiknya.

Reporter : Luthfi Maulida Rochmah 

Inovasi Bernas, Wujudkan Merdeka Belajar
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Dies ke-67 tahun ini mengangkat tema “Inovasi 
Bernas, Wujudkan Merdeka Belajar”. Tema ini 
mengusung spirit berprestasi setinggi-tingginya 
dengan tetap menjunjung tinggi marwah utama UM 
yang dikenal sebagai soko guru di bidang 
kependidikan, melalui beragam 
inovasi untuk meraih inovasi 
selanjutnya yang lebih bermutu. 
Karena itu, tidak ada alasan 
bagi seluruh civitas UM untuk 
menolak “Inovasi”. Melalui 
gelora “Excellence in Learning 
Innovation”, “Inovasi” menjadi 
kata kunci yang mencirikan UM 
untuk terus berjuang tiada henti 
dalam meraih prestasi hingga 
puncak tertinggi. Ini merupakan 
kerja besar kita. Semoga Allah 
meridloi dan memberikan 
kemudahan bagi kita semua.

*Pidato ini disampaikan 
ketika perayaan Dies Natalis 
ke-67 UM, 18 Oktober 2021
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Foto bersama mahasiswa inbound asal UNJA 
yang berjumlah 56 dari 198 total peserta.

Peserta Pendaftar  
Inbound MBKM UM  
Capai Hingga 198  

Mahasiswa
Sebagai bentuk dukungan program Merdeka 

Belajar – Kampus Merdeka (MBKM) yang digagas 
oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 
dan Teknologi (Kemendikbudristek), Universitas 
Negeri Malang (UM) sambut kehadiran sejumlah 
198 mahasiswa peserta inbound MBKM pada 
hari Sabtu pagi (6/11) di Bandar Udara Juanda 
Internasional, Sidoarjo, Jawa Timur yang kemudian 
langsung diantar menuju Asrama UM sebagaimana 
UM memfasilitasinya terkait kebutuhan akomodasi 
mereka. Tidak berhenti disitu, penyambutan 
peserta inbound Merdeka Belajar atau kerap 
dikenal sebagai Merdeka Belajar ke dalam yang 
dilakukan secara offline ini juga diresmikan pada 
hari Jumat pagi (12/11) di Ruang Lecture Hall GKB 
A20 Lantai 9 UM. 

Selain merupakan program rancangan resmi 
dari Kemendikbudristek, program inbound MBKM 
atau biasa disebut sebagai Merdeka Belajar itu 
sendiri merupakan program pertukaran pelajar 
dalam negeri sekaligus salah satu cabang dari 
sejumlah 9 kategori program MBKM. Maka, 8 
kategori lainnya di dalam program MBKM ini antara 

lain, membangun desa atau KKN tematik, magang 
atau praktik kerja, asistensi mengajar di sekolah, 
studi independen, penelitian, kegiatan wirausaha, 
proyek kemanusiaan, dan perukaran pelajar ke luar 
negeri atau dikenal sebagai Indonesia International 
Student Mobility Award (IISMA).

Prof. Dr. Suyono, M.Pd selaku penanggung 
jawab pertukaran mahasiswa di UM memaparkan 
bahwa dari 9 banyaknya cabang program di dalam 
MBKM tersebut, tidak semua cabang program 
tersebut dibiayai oleh Kemendikbudristek. “Yang 
tidak dibiayai itu, itu artinya mandiri. Kalaupun tidak 
dibiayai, itu nanti dibiayai UM,” terang beliau. 

Dalam menanggapi tanggung jawab 
kepengurusan program Merdeka Belajar, sosok 
yang juga menjabat sebagai Staf Ahli Wakil Rektor 
I UM tersebut menjelaskan bahwa terdapat 
susunan kelompok kerja yang dilimpahkan kepada 
tingkat universitas maupun tingkat fakultas. Maka, 
pihak pegawai tenaga pendidikan (tendik) yang 
tergabung dalam kelompok kerja itulah yang juga 
akan turut membantu mengurusi berjalannya 
sistem MBKM. 
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Semakin Dikenal, Foto bersama peserta inbound asal UIR.

Foto bersama peserta inbound asal UNIB.
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“Jadi kan Merdeka Belajar ini sebenarnya 
ada aspek akademik, ada aspek administratif. 
Akademiknya itu ada di prodi sebenarnya, yang 
administratifnya itu ada di fakultas,” kata beliau. 
“Kemudian putusan dari fakultas, ada satu dosen 
dan satu tendik itu menjadi bagian dari pokja (red: 
kelompok kerja) itu.” Sambung sosok Kepala Biro 
AKPIK tersebut. 

Melalui sumber yang sama, dikatakan oleh 
beliau bahwa di sisi lain terdapat pula sejumlah 
mahasiswa UM yang lolos outbound MBKM atau 
Merdeka Belajar ke luar hingga mencapai sebanyak 
144 mahasiswa. “Nah itu mereka (red: mahasiswa UM 
yang lolos seleksi outbound MBKM) ditempatkan di 
seluruh Indonesia dan itu pasti di luar Jawa. Itu udah 
pasti begitu,” papar Prof. Dr. Suyono, M.Pd. 

Secara sistem mekanismenya, program 
inbound MBKM atau Merdeka Belajar ke dalam 
UM disusun berdasarkan tiga skema: UM sebagai 
perguruan tinggi tujuan, UM sebagai perguruan 
tinggi mitra, dan kombinasi antara UM sebagai 
perguruan tinggi tujuan dan sebagai perguruan 
tinggi mitra. Apabila mahasiswa memilih skema UM 
sebagai perguruan tinggi mitra, maka jumlah sks 
yang dikenakan dapat mencapai batas maksimal 
konversi Sistem Kredit Semester (SKS), yaitu 20 
SKS. Sementara jika mahasiswa memilih skema UM 
sebagai perguruan tinggi mitra, maka jumlah SKS 

yang dikenakan hanya setengah dari total maksimal 
konversi SKS MBKM, yakni 10 SKS, sedangkan 10 
SKS lainnya dapat ditempuh perguruan tinggi asal 
mahasiswa bersangkutan. 

Melalui wawancara secara eksklusif, 
Prof. Dr. Suyono, M.Pd. menegaskan bahwa 
program yang sedemikian brilian dirancang oleh 
Kemendikbudristek ini dapat membawa pengaruh 
luar biasa bagi setiap mahasiswa, dan tentunya 
akan lebih baik apabila mereka dapat membawa 
pengaruh tersebut kepada masyarakat umum. Hal 
ini lantaran berangkat dari tantangan pelaksanaan 
program Merdeka Belajar itu sendiri berupa 
kekhawatiran akan mahasiswa tidak sungguh-
sungguh dalam menanggapi atau menjalani 
program MBKM tersebut, sebagaimana telah 
dikatakan oleh beliau bahwa inovasi program 
pertukaran pelajar Merdeka Belajar ini diluncurkan 
guna membantu mahasiswa untuk lebih siap 
menghadapi tantangan kehidupan secara langsung 
seperti persaingan dunia kerja yang semakin ketat, 
dan masalah kehidupan lainnya. 

“Konkretnya begini, yang pertukaran itu. Di 
perguruan tinggi asal nama mata kuliah itu, fonologi 
misalnya, sedangkan di PT (red: Perguruan Tinggi) 
tujuan namanya pengantar fonologi. Makanya 
beda-beda tipis, tapi SKS-nya sama,” ucap beliau 
dalam wawancara tersebut. “Itu sangat krusial 
ya, karena begitu salah memilih, yang terjadi 
mahasiswa tidak memperoleh nilai tambah, yang 
ada malah nilai kurang.” Lanjut sang penanggung 
jawab kepengurusan pertukaran mahasiswa di UM 
tersebut. 

Oleh karenanya, guna menghindari ancaman 
gagalnya misi tersebut, Prof. Dr. Suyono M.Pd. 
menganjurkan agar mahasiswa berkonsultasi dan 
berdiskusi secara intensif dengan koordinator 
program studi (koorprodi) atau dengan penasihat 
akademik dan sejenisnya, terutama ketika hendak 
memilih mata kuliah yang akan dikonversikan ke 
dalam SKS kegiatan perkuliahan. 

“Intinya, harapannya melalui berbagai 
macam bentuk Merdeka Belajar ini, sesungguhnya 
yang harus ditekankan, mahasiswa memperoleh 
nilai tambah, mahasiswa memperoleh pengalaman 
bermakna,” tangkas sosok Staff Ahli Wakil Rektor I 
tersebut. 

Reporter: Afica Dela Vega 
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Universitas Negeri Malang (UM) konsisten 
mendukung pelaksanaan program Merdeka 
Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Hal ini dibuktikan 
dengan adanya 8 Bentuk Kegiatan Pembelajaran 
(BKP) yang dilaksanakan di tahun 2021. Di antara 
8 program tersebut adalah program asistensi 
mengajar. Asistensi mengajar merupakan kegiatan 
praktik mengajar di sekolah sekaligus membantu 
pelaksanaan administrasi pendidikan yang 
didampingi oleh Dosen Pendamping Lapangan 
(DPL) dan Guru Pendamping Lapangan (GPL).

Center of Excellence (CoE) merupakan 
program bantuan Program Studi yang dikeluarkan 
oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, 
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi dalam 
rangka mendukung implementasi program MBKM. 
Dalam melaksanakan program, diperlukan program 
studi yang memiliki pusat keunggulan dalam 
mengimplementasikannya sehingga dapat menjadi 
contoh bagi perguruan tinggi dan prodi lainnya.

Universitas Negeri Malang (UM) khususnya 
Program Studi Pendidikan Bahasa Arab menjadi 
salah satu program studi yang ikut berpartisipasi 
dalam menyukseskan progam. Terdapat beberapa 
kegiatan yang termasuk dalam program CoE. Prodi 
Pendidikan Bahasa Arab (PBA) sendiri memilih 
3 kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu: riset, 
magang, dan asistensi mengajar.

Dalam melaksanakan kegiatan, pihak prodi 
mengadakan kerja sama dengan beberapa mitra 
yang berada di daerah Malang. Namun, karena 
situasi yang masih dalam kondisi pandemi membuat 
peserta asistensi mengajar yang berdomisili di luar 
daerah kota atau kabupaten Malang tidak dapat 
melaksanakan kegiatan yang bertempat di daerah 
Malang sehingga para peserta yang berdomisili di 
luar daerah Malang dipersilahkan untuk mencari 
mitra sesuai dengan daerah tempat tinggal mereka.

Nadya Silva Nur Hanifah adalah salah 
satu mahasiswa peserta program asistensi 
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Mahasiswa UM Laksanakan Asistensi 
Mengajar di Manokwari Papua Barat
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mengajar melalui program COE di Prodi S-1 
Pendidikan Bahasa Arab. Ia melaksanakan progam 
asistensi mengajar di MI Ya Bunayya Kabupaten 
Manokwari Provinsi Papua Barat.

Sebelum turun ke lapangan untuk 
melaksanakan program asistensi mengajar, para 
peserta COE mengikuti serangkaian pembekalan 
terlebih dahulu. Rangkaian pembekalan tersebut 
meliputi: perangkat pembelajaran, media pem-
belajaran, dan materi pembelajaran bahasa Arab, 
mencakup bidang istima’, Qiro’ah, Kalam, Qowa’id, 
dan Mufrodat. Pembekalan ini bertujuan agar 
mahasiswa memiliki bekal pengetahuan dan 
keterampilan praktis demi pelaksanaan program 
dan tugas-tugasnya di sekolah.

Setelah pembekalan mahasiswa melakukan 
praktik mengajar sesuai penempatan yang telah 
ditentukan. Kegiatan asistensi mengajar ini mulai 
dilaksanakan pada 16 Agustus 2021 hingga 17 
Desember 2021. 

Peserta asistensi mengajar tidak hanya 
melakukan kegiatan mengajar, namun juga bertugas 
dalam membantu pelaksanaan administrasi 
pendidikan. Di MI Ya Bunayya Manokwari, 
mahasiswa bertugas membantu bagian Tata Usaha 

(TU) dalam memasukkan data siswa ke dalam EMIS 
(Education Management and Information System).

Mengikuti program asistensi mengajar Center 
of Excellence (CoE) mahasiswa mendapatkan 
banyak pengalaman dan juga pelajaran baru terkait 
kegiatan belajar mengajar di sekolah, sehingga hal 
tersebut bisa menjadi persiapan juga evaluasi bagi 
mahasiswa sebelum akhirnya terjun dalam dunia 
kerja kependidikan yang sebenarnya.  

Nadya berharap program Center of 
Excellence (CoE) dapat terus berlanjut hingga 
tahun-tahun selanjutnya sehingga mahasiswa 
dapat berkesempatan merasakan pengalaman 
belajar di luar program studi. “saya sangat senang 
mengikuti kegiatan ini, karena kita tidak hanya 
belajar bagaimana mengajar di sekolah namun lebih 
dari itu kita juga belajar bagaimana administrasi 
sekolah, semoga program COE ini masih lanjut 
untuk kedepannya” Ujarnya.

Reporter: Arya Wahyu Pratama
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IISMA atau Indonesian International Student 
Mobility Award merupakan inovasi baru dari program 
Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang diadakan 
oleh Kemendikbudristek dan bekerja sama dengan 
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). 
Sebenarnya program ini hampir sama dengan 
program  student exchange    seperti biasanya, 
bedanya kali ini kesempatan untuk mendapatkan 
pengalaman berkuliah di luar negeri semakin 
banyak dan terbuka, yakni dengan menargetkan 
1000 mahasiswa dari seluruh perguruan tinggi 
yang ada di Indonesia untuk berpartisipasi dengan 
dibiayai penuh oleh pemerintah. Program ini hanya 
diperuntukkan bagi mahasiswa S1 semester 4-7. 
Selain itu, kampus yang menjadi partner atau tujuan 
dalam program ini hanya kampus yang berada 
diurutan 1-300 terbaik menurut pemeringkatan QS 
Word University.

Menyikapi hal tersebut, Tim Hubungan 
Internasional (HI) Universitas Negeri Malang (UM) 
yang berada di bawah naungan Wakil Rektor IV UM, 
Prof. Dr. H. Ibrahim Bafadal, M.Pd., mengadakan 
rapat secara tertutup di Ruang Sidang Rektor, 
Graha Rektorat Lt 8, pada Rabu (24/03) dengan 
mengundang perwakilan HI dari setiap fakultas 
guna mensosialisasikan program  Indonesian 
International Student Mobility Award  (IISMA) 2021, 
salah satu program Kemendikbudristek yang akan 
diluncurkan pada bulan April 2021 mendatang.

“Kami dari Tim HI berharap dari setiap 
fakultas bisa mendelegasikan mahasiswa nya 
untuk mengikuti program ini dan kami akan siap 
membantu dan mendampingi selama proses 
pendaftaran hingga pemberangkatan,” ucap 
Nabhan Fuad Choiron, S.S, M.A., salah satu Tim 
Pengembang HI UM. Karena memang persyaratan 
administrasi program seperti ini akan sedikit berat.

Ibu Leli Tri Wijayanti, S.S., salah satu staf HI 
juga menambahi penjelasan mengenai program 
ini, yakni mahasiswa wajib memiliki nilai TOEFL 550 
atau IELTS 6.0 karena seluruh kegiatan akademik 
akan menggunakan bahasa Inggris selain itu 
mahasiswa juga diperbolehkan mengambil mata 
kuliah transdisipliner ketika mengikuti program 

ini dengan catatan tetap memiliki afiliasi dengan 
jurusan asalnya.”Jika program ini berhasil mencapai 
targetnya, maka tahun  depan Kemendikbudristek 
akan menambah kuota program ini, yakni 
diperuntukkan bagi 10.000 mahasiswa dari seluruh 
Indonesia,” pungkasnya.

Selepas sosialisasi Tim HI UM, menyeleksi 
para mahasiswa yang layak dan memiliki 
kemungkinan besar untuk lolos dalam program ini 
serta membantu dalam menyiapkan berkas-berkas 
yang diperlukan untuk mendaftar. Hingga akhirnya 
pada tanggal 14 Juni 2021 Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan 
pengumuman terkait kelulusan mahasiswa yang 
mengikuti program Indonesia International Student 
Mobility Awards  (IISMA). Dan Alhamdulillah, 11 
mahasiswa perwakilan UM berhasil lolos dalam 
program ini.

Adapun 11 mahasiswa UM yang dinyatakan 
lolos dalam program pertukaran pelajar ke luar 
negeri tersebut adalah: (1) Gebrilia Indra Parasanti 
diterima di  Katholieke Universiteit Leuven, Belgia, 
(2) Intanta Erlianungka Siregar diterima di  Middle 
East Technical University, Turkey, (3) Nadia 
Karima Maula diterima di  Nanyang Technological 
University, Singapura, (4) Haidar Algi Gf diterima 
di  Palacky University Olomouc, Czechia, (5) Dedhi 
Lugita Hadi Wijaya diterima di Universitat Pompeu 
Fabra, Spanyol, (6) Muhammad Sulaiman Sugiharto 
diterima di  Universiti Brunei Darussalam, Brunei 
Darussalam, (7) Melinda Meganagatha Rosbella 
Devy diterima di University of Glasgow, Scotlandia, 
(8) Praisela Virginia Fransisca Elisabeth Symons 
diterima di  University of Granada, Spanyol, (9) 
Ahmad Ali Mahfudz diterima di  University of 
Granada, Spanyol, (10) Sarray Muhammad Ghailan 
diterima di University of Limerick, Irlandia, dan (11) 
Aulia Rachma Ghiffari Putri diterima di University of 
Padua, Italia.

Direktur HI UM, Evi Eliyanah, S.S., M.A.,  
Ph.D mengucapkan selamat kepada seluruh 
awardee yang berkesempatan mengikuti program 
pertukaran pelajar internasional secara offline ini. 
“Selamat untuk seluruh awardee. Ini bukanlah 

Program Kemendikbud untuk Mewujudkan Mimpi Mahasiswa S1 
Kuliah di Luar Negeri
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akhir dari perjuangan kalian saat seleksi kemarin, ini adalah permulaan perjuangan yang sesungguhnya. 
Untuk mengikuti perkuliahan di luar negeri membutuhkan diri yang siap ditempa menjadi pribadi yang 
mandiri, dewasa, dan bertanggung jawab. Semoga sukses, dan bisa mendapatkan lebih banyak ilmu dan 
pengalaman di sana,” ujarnya.

“Mulai sekarang kalian harus menyiapkan diri untuk pembuatan visa, paspor, pengarahan adaptasi 
diri, manajemen waktu dan lain sebagainya. Selain itu kalian akan mengikuti pertemuan dengan pihak 
universitas tujuan nantinya. Keputusan terkait mata kuliah apa saja yang akan diambil dan lainnya akan 
dibahas di pertemuan yang lain,” pesan Nabhan Choiron, salah satu struktural HI UM.

Salah satu awardee yang akan berangkat ke Spanyol nantinya, Dedhi Lugita Wijaya, menyampaikan 
kesannya saat dinyatakan lolos menjadi awardee IISMA. “Tahun 2021 ini, alhamdulillah saya terpilih sebagai 
salah satu mahasiswa perwakilan Universitas Negeri Malang yang menerima beasiswa program IISMA 
dari Kemendikbudristek. Puji dan syukur kepada Allah saya haturkan atas kesempatan luar biasa yang 
diberikan. Saya juga sampaikan rasa syukur saya dan berterima kasih atas doa dari keluarga yang sangat 
antusias serta mendukung saya dalam perjalanan berliku program ini. Adapun apresiasi yang luar biasa 
kepada bapak ibu dosen pembimbing dan teman-teman seperjuangan, Sastra Inggris, Fakultas Sastra, 
serta OIA UM atas bimbingan serta arahan yang diberikan kepada saya selama ini sehingga salah satu 
mimpi saya yaitu sekolah di luar negeri tercapai,” pungkasnya.

Reporter : Luthfi Maulida Rochmah 

x
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Prestasi Gemilang, 
UM Duduki Peringkat 5 PIMNAS Ke-34

Kontingen Universitas Negeri Malang (UM) 
kembali borong medali di Pekan Ilmiah Mahasiswa 
di Universitas Sumatera Utara (USU). Kontingen UM 
berhasil meraih 3 medali emas, 1 medali perak, 2 
medali perunggu, dan 2 juara favorit pada kategori 
presentasi sehingga mampu mengantarkan UM 
berada diposisi ke-5 nasional dalam perolehan 
prestasi di PIMNAS ke-34. 

PIMNAS atau Pekan Ilmiah Mahasiswa 
Nasional merupakan ajang perlombaan ilmiah  
mahasiswa paling bergengsi di Indonesia.  
Ajang ini bertujuan meningkatkan wawasan dan 
kemampuan akademik mahasiswa, mengembang-
kan komunikasi ilmiah, memacu serta mensinergi-
kan kreativitas dan penalaran dalam pengembangan 
ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS). 
Tradisi ilmiah diharapkan menjadi roh yang 
melandasi kreativitas dan penalaran mahasiswa 
sebagai cerminan masyarakat ilmiah yang mengacu 
pada pemantapan budaya akademik yang kondusif.

Menanggapi perolehan gemilang di PIMNAS 
ke-34, Dr. Mu’arifin, M.Pd., selaku Wakil Rektor III UM 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada dosen 
pembimbing, tim PKM Center UM, dan seluruh 
kontingen PIMNAS UM ke-34 atas usaha, kerja 
keras, dan dedikasinya selama pembinaan hingga 

presentasi di panggung PIMNAS. “Kita sudah 
berusaha dengan maksimal melalui ikhtiar seluruh 
pihak yang terkait dan ikhtiar melalui langit dengan 
berdo’a kepada Allah SWT, hingga saatnya hari ini 
kita bertawakal atas hasil yang dicapai. Terima kasih 
atas usaha, kerja keras, dan dedikasi seluruh pihak 
yang terlibat”, ungkap WR III ketika penutupan dan 
pengumuman PIMNAS ke-34 pada Jum’at (29/10). 

Pada kegiatan nonton bersama di Graha 
Cakrawala UM, Dr. Heny Kusdianti, S.Pd., MM selaku 
ketua tim penalaran UM menyampaikan ribuan rasa 
syukur atas raihan prestasi gemilang kontingen UM 
di PIMNAS ke-34. “Alhamdulillah. Saya ucapkan 
juga terima kasih kepada tim sukses PIMNAS 
UM, Wakil Rektor III UM, pada Wakil Dekan III 
UM, seluruh dosen pembimbing, koordinator 
kemahasiswaan dan staff, serta seluruh kontingen 
UM di PIMNAS ke-34. UM juga bisa berkompetisi 
di klaster kampus-kampus gajah Indonesia. Upaya 
dan kerja sama telah membuktikan bahwa pola dan 
strategi yang telah dikonsep setiap tahunnya mulai 
membuahkan hasil,” ungkap Dr. Henny. 

Kesempatan yang sama, Robby Wijaya, 
S.Pd., M.Pd., selaku koordinator PKM Center UM 
menyampaikan bahwa pembinaan tahun ini lebih 
baik dari tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari 

9
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sentralisasi pembinaan di Gedung PPG UM, presentasi yang tertata pada waktu tertentu, penguatan artikel 
ilmiah dengan bimbingan yang lebih intensif, dan pemaksimalan konten dan desain poster dengan jam 
terbang yang lebih banyak. “Kami sangat bangga bisa melihat 30 tim UM berlaga di PIMNAS ke-34. Hal ini 
jauh lebih banyak dari prediksi awal kami bahwa hanya mengira 20 tim yang lolos ke PIMNAS, sungguh 
sebuah prestasi yang gemilang”, jelasnya. 

 
Reporter: Siti Nuradilla 
Reporter Foto: Muhammad Alwan Nursuhaida 
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Mahasiswa FIK UM Raih 21 Medali 
pada Ajang PON XX PAPUA 2021

BANGGA! 

Mahasiswa Universitas Negeri Malang 
(UM) kembali membawa kabar baik dalam ajang 
olahraga nasional utama Indonesia atau biasa 
disebut dengan Pekan Olahraga Nasional (PON) 
yang diselenggarakan pada tanggal 2 – 15 Oktober 
2021 di Papua. Pasalnya, atlet UM dari berbagai 
jurusan di Fakutas Ilmu Keolahragaan (FIK) yang 
ikut serta dalam ajang PON berhasil memborong 21 
medali dari berbagai cabang lomba olahraga. UM 
sendiri telah aktif berkontribusi dalam PON selama 
bertahun-tahun, bahkan sejak kampus ini masih 
dikenal dengan nama Institut Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan Malang (IKIP Malang).

21 medali tersebut terbagi menjadi 9 medali 
emas, 8 medali perak, dan 4 medali perunggu. 
Semua capaian diumumkan pada malam puncak 
acara penutupan PON XX  Papua (15/10/2021). 
Kabar membanggakan ini tidak lain adalah hasil 
kerja keras para atlet serta dukungan penuh dari 

para petinggi UM. Berikut adalah 
nama mahasiswa UM yang 

berhasil membawa pulang medali pada ajang PON 
XX Papua 2021:

Candra Marimar dari prodi S1 Pendidikan 
Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi meraih medali 
emas pada cabor gulat kelas 53 kg putri. 

David Rinekso Pribadi dari prodi S1 Ilmu 
Keolahragaan meraih medali perak pada cabor 
KABADDI (Eksibisi). 

Alifiya Kurniawati dari prodi S1 Pendidikan 
Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi meraih medali 
perak pada cabor gulat kelas 68 kg putri. 

Yossy Aditya Nugraha dari prodi S1 Pendidikan 
Kepelatihan Olahraga meraih 2 medali emas 
kategori tim relay 3000 meter dan maraton 42000 
meter, medali perak 1000 meter, serta medali 
perunggu 15000 meter pada cabor sepatu roda. 

Katherina Eda Rahayu dari prodi S1 Pendidikan 
Kepelatihan Olahraga meraih medali perak nomor 
200 meter surface monofin pada cabor selam. 

Delfa Amalya Putri dari prodi S1 Ilmu 
Kesehatan Masyarakat meraih medali perak 10.000 
meter team time trial dan medali perunggu sprint 
1.000 meter pada cabor sepatu roda. 

Intan Indah Safitri dari prodi S1 Pendidikan 
Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi meraih medali 
perak pada cabor gulat kelas 57 kg putri. 

BERITA
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Nafa Amadea dari prodi S1 Pendidikan 
Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi meraih medali 
emas nomor estafet 4x100 meter bifin putri, medali 
perak nomor 3000 meter finswimming laut terbuka 
bifin putri, dan medali perunggu nomor 200 meter 
bifin putri pada cabor selam. 

Bunga Arbela dari prodi S1 Ilmu Keolahragaan 
meraih medali 3 medali emas pada cabor panahan 
(kategori nomor aduan individu putri, nomor aduan 
beregu, dan nomor aduan beregu mixtim).

Jibril Briliant Smith dari prodi S1 Pendidikan 
Kepelatihan Olahraga meraih medali perunggu 
pada cabor karate kelas kata beregu putra. 

Axel Mannuela Berming dari prodi S1 Ilmu 
Keolahragaan meraih medali perak pada cabor 
gulat gaya greco roman kelas 130 kg. 

Lulut Gilang Saputra dari prodi S2 Pendidikan 
Olahraga meraih medali emas pada cabor gulat 
gaya greco roman kelas 87 kg. 

Shintia Eka Arfenda dari prodi S2 Pendidikan 
Olahraga meraih medali emas pada cabor gulat 
kelas 50 kg putri. 

Wakil Rektor III UM, Dr. Mu’arifin, M.Pd 
mengaku bangga atas kontribusi dan keberhasilan 
mahasiswanya pada PON XX Papua 2021. Beliau 
mengatakan bahwa UM sangat mendukung 
dengan memberikan motivasi dan fasilitasi 
kepada para atletnya. “Cara memotivasi dan 

memfasilitasi atlet UM sangat beragam, seperti 
apresiasi, rekognisi, dan layanan khusus.” tuturnya.

Dr. Mu’arifin, M.Pd menjelaskan kembali 
bahwa dukungan rekognisi yang diberikan 
berupa pengakuan terhadap prestasi atlet UM, 
yaitu konversi beban SKS tertentu sesuai dengan 
kebijakan rektor. Sementara itu, dukungan 
pelayanan khusus bisa berupa izin dan toleransi 
jadwal perkuliahan para atlet ketika mereka sedang 
mendapat jadwal untuk berlatih ataupun berlaga.

Ditanya mengenai pesan dan harapan, Dr. 
Mu’arifin, M.Pd selaku Wakil Rektor III berharap 
bahwa atlet UM senantiasa tetap berlatih dan 
menginspirasi banyak orang akan semangat 
perjuangan mereka untuk mengharumkan 
nama kampus dan daerah. Beliau juga berpesan 
kepada mahasiswa UM lainnya agar turut serta 
berkontribusi dan aktif dalam berbagai bidang. 
“Meskipun tidak berada di level nasional, minimal 
ada kontribusi yang signifikan untuk diri sendiri dan 
almamater. Mari kita galakkan program-program 
pembinaan mahasiswa untuk mengoptimalkan 
bakat dan potensi.” pungkasnya.

Reporter : Risa Ramadania 
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Program Mahasiswa Wirausaha (PMW) 
Universitas Negeri Malang (UM) telah sukses 
menggelar Launching Virtual Entrepreneur Expo 
2021 secara daring melalui platform Zoom meeting 
dan luring di Aula 2B Graha Rektorat Lantai 9 
Universitas Negeri Malang dengan menerapkan 
protokol kesehatan covid-19 yang ketat pada Rabu 
(29/09). Diketahui kegiatan ini diikuti oleh 66 usaha 
yang didanai PMW UM tahun 2021 dan 35 produk 
unggulan PMW UM. 

Acara ini merupakan salah satu bentuk 
implementasi dari program merdeka belajar kampus 
merdeka yang diluncurkan oleh Kemdikbudristek 
yang bertujuan menciptakan output mahasiswa yang 
tidak hanya menjadi akademisi tapi juga mampu 
menjadi wirausahawan. Ketua tim pengembang 
PMW UM, Andreas Syah Pahlevi, S.Sn., M.Sn, 
dalam sambutannya menjelaskan bahwa kegiatan 
ini ditujukan sebagai landasan dan motivasi bagi 
mahasiswa untuk berwirausaha.

“Mahasiswa harus tetap bersemangat meski 
dalam kondisi pandemi saat ini, kami berharap 
dengan adanya acara launching virtual entrepreneur 
expo 2021 ini mahasiswa dapat melakukan 
terobosan–terobosan baru di bidang inovasi bisnis 
guna meningkatkan mahasiswa berprestasi dan 

jumlah wirausaha muda,” ucapnya.
Lebih lanjut Wakil Rektor III UM, Dr. Mu`arifin, 

M.Pd juga menyampaikan banyak terima kasih 
kepada seluruh pihak yang telah ikut andil dalam 
mensukseskan acara ini. “Atas nama pimpinan UM, 
kami mengucapkan terima kasih sekali kepada 
panitia dan seluruh peserta baik yang hadir 
langsung maupun virtual. Semoga acara ini lancar 
dan mencetak prestasi serta bisa menyebarkan 
kebaikan dengan membuka banyak lapangan kerja 
untuk orang lain,” ujarnya.

 “Kegiatan ini juga merupakan salah satu wujud 
nyata UM dalam rangka memenuhi program MBKM. 
Salah satunya menciptakan situasi agar mahasiswa 
tak hanya belajar di kampus tapi juga bagaimana 
mahasiswa bisa keluar dari zona nyamannya dan 
mengembangkan potensinya. Sehingga mahasiswa 
menjadi sosok yang tangguh dan unggul,” lanjutnya.

Melalui kegiatan virtual expo tersebut, beliau 
juga berharap mahasiswa bisa menjadi aktor-aktor 
perubahan di Indonesia dan menjadi entrepreneur 
muda yang tangguh dan inovatif. “Tak hanya 
menjadi entrepreneur yang mampu bertahan hidup 
untuk dirinya sendiri tetapi juga bisa mewarnai 
kehidupan dengan karya yang berguna bagi 
masyarakat luas,” tuturnya.

Ciptakan Mahasiswa Entrepreneur
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Acara ini diakhiri dengan QnA 
dengan perwakilan mahasiswa yang 
mendapatkan bantuan pendanaan 
dari UM untuk usahanya. Dalam 
sesi interaktif pada virtual expo 
tersebut Rofi Anggara menyatakan 
bahwa untuk menjadi mahasiswa 
dan pengusaha harus bisa mengatur 
waktu, ia juga memberikan tips 
mudah dalam membagi waktu 
antara kegiatan akademik dengan 
kegiatan wirausaha. “Untuk membagi 
waktu antara kegiatan akademik 
dengan usaha, saya biasanya perlu 
membuat list atau mendaftar hal 
hal yang perlu saya lakukan dan 
menetapkan skala prioritas antara 

pendidikan dan wirausaha. Jika 
waktunya kuliah maka harus 
fokus belajar. Sebaliknya, 
ketika melakukan kegiatan 
wirausaha juga harus 
fokus pada usaha” 
pungkasnya.

Reporter : Rizka Putriana

Dr. Mu’arifin, M.Pd
Wakil Rektor III UM
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SEPUTAR KAMPUS

Virus Corona atau SARS COV-2 merupakan 
virus yang menyerang sistem pernafasan dan 
ditemukan pertama kali di Kota Wuhan, China 
pada akhir Desember 2019. Dengan sangat cepat 
menyebar ke seluruh dunia, hingga Indonesia 
dalam beberapa bulan saja. Virus tersebut dapat 
menyerang siapa saja dari anak-anak hingga lansia 
tanpa terkecuali. 

Guna menekan kasus yang bertambah dan 
penyebaran virus COVID-19 (Coronavirus Disease) 
yang belum usai sampai saat ini, pemberian 
vaksinasi mulai dilakukan untuk menekan keduanya 
serta mempercepat kekebalan kelompok (Herd 
Immunity) dalam kekebalan imun terhadap suatu 
virus penyebab penyakit. Namun perlu diingat, 
vaksin tidak memberikan kekebalan 100%, akan 
ada gejalanya apabila kita terpapar, namun gejala 
tersebut tidak seberat apabila tidak di vaksin.

Oleh karena itu, jelang Dies Natalis ke-67, 
Universitas Negeri Malang (UM) selenggarakan 
kegiatan vaksinasi COVID-19 bagi Warga UM, di 
antaranya mahasiswa UM, dosen dan tendik UM, 
hingga keluarganya yang belum mendapatkan 
vaksin. Untuk mendapatkan kuota vaksinasi, para 
peserta terlebih dahulu mendaftarkan diri pada 
laman https//vaksin.um.ac.id untuk mendapatkan 
kuota vaksinasi pada tanggal yang telah ditentukan. 

Namun, sejak pendaftaran vaksinasi dibuka, kuota 
vaksinasi tersebut langsung habis terisi penuh 
dalam waktu satu jam saja karena antusiasme 
warga UM yang belum mendapatkan vaksin.

Para peserta yang telah mendaftar vaksinasi, 
mengikuti antrian dengan sangat rapi dan berjarak 
dalam serambi utara Graha Cakrawala untuk 
melakukan konfirmasi pendaftaran dengan 
membawa identitas diri. Setelah itu masuk ke dalam 
Graha Cakrawala untuk melakukan screening, 
guna memastikan kesehatan para peserta yang 
akan mendapatkan vaksin. Tahap selanjutnya, para 
peserta kembali mengantri untuk mendapatkan 
vaksin, dan setelah tahap pemberian vaksin selesai, 
para peserta mengikuti tahap screening akhir serta 
mendapatkan sertifikat vaksinasi. 

Dalam pelaksanaannya, UM mendapatkan 
4000 dosis vaksin Sinovac yang merupakan 
kerjasama antara UM dengan pihak Polresta 
Malang Kota dengan rincian setiap pelaksanaan 
diberikan 1000 dosis. Kegiatan vaksinasi tersebut 
telah dilaksanakan sebanyak empat kali yakni: pada 
tanggal 12 Agustus, 4, 16, serta 24 September 2021 
dan bertempat di Graha Cakrawala pukul 08.00 
sampai 15.00 WIB. 

Pada kegiatan vaksinasi pada 12 Agustus 
2021, Wakil Rektor IV UM, Prof. Dr. Ibrahim Bafadal, 

Jelang Dies Natalis ke-67

UM Selenggarakan Vaksinasi Covid-19 
bagi Warga UM
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M.Pd., turut hadir dalam kegiatan tersebut. Dalam 
sambutannya, beliau menyampaikan, “Dies Natalis 
kali ini mencoba untuk mengakomodasi dosen, 
tendik, baik yang aktif maupun purna tugas, juga 
beserta keluarganya yang belum divaksin. Pada 
kegiatan ini mahasiswa yang menjadi prioritas utama 
mendapatkan vaksinasi ini. Kami punya harapan jika 
pengajuan UM kepada Gubernur untuk meminta 
sebanyak 6.700 dosis vaksin sesuai dengan dies 
natalis kali ini yang ke-67 direstui, maka akan 
diadakan vaksinasi secara besar-besaran nantinya, 
dan berharap warga UM terhindar dari Covid-19,” 
ujarnya. 

UM-pun juga mendapatkan bantuan 
vaksinator dari Urusan Kesehatan Polres (Urkespol) 
Malang, Klinik Husada Bunda, Klinik Melati Husada 
hingga Poliklinik UM. Serta bantuan internal UM 
dalam memberikan pelayanan administrasi para 
peserta, yakni Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), 
Organisasi Mahasiswa Dewan Mahasiswa Fakultas 
(Ormawa DMF), Mahasiswa Jurusan Ilmu Kesehatan 
Masyarakat Fakultas Ilmu Keolahragaan, dan Unit 
Kegiatan Mahasiswa Korps Sukarela Palang Merah 
Indonesia (UKM KSR PMI).

Tak sampai situ juga, beberapa pejabat pun 
juga hadir dalam mengawasi kegiatan vaksinasi 
tersebut, di antaranya AKBP Budi Hermanto selaku 
Kepala Kepolisian Resort Malang Kota beserta 
jajaran juga turut hadir serta meninjau bersama 
Wakil Rektor IV UM terkait kegiatan vaksinasi 
yang dilakukan di Graha Cakrawala tersebut. “Kota 
Malang identik dengan kota dengan banyak kampus 
dan pelajar, sehingga kami harus membangun 

kerja sama melakukan kolaborasi dengan 
kampus. Pada kesempatan ini Polresta Malang 
Kota menyumbangkan 1.000 dosis vaksin untuk 
Dies Natalis UM yang ke-67. Semoga kegiatan ini 
menciptakan dan memberikan peluang yang baik 
dalam dunia pendidikan,” pungkasnya. 

Reporter: Ibrahim Naufal Daffa’ 

Foto bersama Kepala Polresta Malang Kota.
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UM Luncurkan Pameran Virtual 
Universitas Negeri Malang (UM) kembali 

berinovasi di tengah situasi pandemi yang masih 
berlangsung. Tepat pada perayaan Dies Natalis UM 
ke-67, UM luncurkan Edu Expo. Sebuah pameran 
vrtual yang menampilkan beragam inovasi dan 
potensi yang dimiliki UM. Pandemi yang sudah 
melanda negeri selama lebih dari satu tahun ini 
mengakibatkan tidak adanya pameran pendidikan 
yang biasa diadakan setiap perhelatan Dies Natalis. 
Oleh karena itu Wakil Rektor IV UM Prof. Dr. Ibrahim 
Bafadal, M.Pd., menggagas agar UM menciptakan 
pameran virtual yang dapat diakses oleh siapapun.

Pameran Virtual atau Edu Expo yang 
diciptakan oleh UM ini bertujuan untuk mengekspos 
potensi yang dimiliki setiap fakultas yang ada di UM. 
Selain itu Edu Expo ciptaan UM juga mengadaptasi 
experience seperti bermain video game.

“Paltformnya sendiri kami menggunakan 2, 
3D dan juga web. Jadi nanti setiap pengunjung akan 
mendapat kontrol karakter seperti pada video game 
lalu saat memasuki booth tertentu akan diteruskan 
ke website,” jelas Andreas Syah Pahlevi, S.Sn, 
M.Sn, selaku ketua tim Branding UM.

Seminggu sejak pertama kali 

dilaunching, Edu Expo telah dikunjungi oleh lebih 
dari 2000 pengguna. Jumlah ini tentunya semakin 
bertambah setiap harinya dan di targetkan akan 
mencapai angka 6000 pengunjung.

“Untuk saat ini Edu Expo masih terkendala 
di server. Jadi jika ada 100 pengunjung yang 
masuk bersamaan, server akan lambat merespon. 
Kedepannya kami akan perluas lagi servernya dan 
mengembangkan fitur serta kontrol agar semakin 
mirip dengan video game,” jelas Andreas.

Edu Expo dapat diakses oleh siapa- 
pun melalui https://cakrawalaeduexpo.um.ac.id 
Pengguna dapat merasakan experience seperti 
bermain video game, serta mendapat informasi 
terkait UM.

Reporter: Muhammad Zaid Al Khair 
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Pandemi Covid-19 banyak merubah perilaku 
kita dalam kehidupan sehari-hari. Tak terkecuali 
di bidang pendidikan, pembelajaran daring 
menjadi solusi alternatif agar kegiatan belajar dan 
pembelajaran tetap dilaksanakan. Imbasnya institusi 
pendidikan baik di sekolah ataupun perguruan 
tinggi harus melakukan berbagai penyesuaian.

Universitas Negeri Malang (UM) yang 
dikenal sebagai kampus pendidikan tidak tinggal 
diam. Dalam rangka mendukung pelaksanaan 
pembelajaran daring, UM melalui Pusat Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (PTIK) mempersembahkan 
inovasi baru dengan menghadirkan platform 
Sipejar. Tim Internship Humas UM berkesempatan 
mewawancarai kepala PTIK UM Mahmuddin Yunus, 
S.Kom, M.Cs. untuk membahas lebih dalam hal 
Platform SIPEJAR.

“Untuk menyelenggarakan pembelajaran 
daring, PTIK mengembangkan platform SIPEJAR 
(Sistem Pengelolaan Pembelajaran), dengan 
menggabungkan LMS (Learning Management 
System) Moodle, aplikasi Sistem Informasi 

Akademik, dan aplikasi Sistem Informasi 
Kurikulum. SIPEJAR ini sudah terintegrasi 
dengan SPADA (Sistem Pembelajaran Daring) 
Indonesia.” Ujarnya.

Melalui platform SIPEJAR secara 
otomatis matakuliah yang diambil oleh 
mahasiswa pada saat memprogram Kartu 
Rencana Studi (KRS), akan muncul di 
SIAKAD mahasiswa, serta dapat masuk ke 
dalam SIPEJAR. Sehingga mahasiswa dapat 
mengikuti pembelajaran daring secara 
sinkron maupun asinkron.

Dewasa ini, UM juga dinobatkan 
sebagai salah satu perguruan tinggi 
penyelenggara pembelajaran daring terbaik 
di Indonesia. Dilansir dari akun instagram 
@ditjen.dikti UM bersama 4 perguruan 
tinggi lainnya yaitu: ITB, UGM, Unpad, dan 
Universitas Telkom menjadi PT Terbaik 
pelaksanaan pembelajaran daring. 

SEPUTAR KAMPUS

SIPEJAR
Fokus belajar dengan
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Pencapaian ini merupakan jerih payah PTIK 
UM dalam menyelenggarakan pembelajaran 
daring terbaik bagi Civitas Akademika UM. “PTIK 
mengembangkan aplikasi yang dapat memantau 
mata kuliah apa saja yang sudah dikirim ke 
SIPEJAR, masing-masing konten dalam SIPEJAR, 
serta aktifitas Dosen dan Mahasiswa dalam 
SIPEJAR. Di samping itu PTIK selalu berusaha 
melakukan upgrade LMS Moodle, menambah 
server, serta meningkatkan kemampuan 
storage,” ujar dosen jurusan matematika ini.

Sejak tahun 2018 SIPEJAR sudah 
terintegrasi dengan SPADA. Dimana mata kuliah 
yang diselenggarakan di UM dan sudah dikirim 
ke SIPEJAR, dapat dikirim juga ke SPADA. 
Sehingga selain mahasiswa UM, mahasiswa 
lain dapat mengikuti kegiatan perkuliahan yang 
diselenggarakan di UM, baik secara sinkron 
maupun asinkron.

Ke depannya, Mahmuddin Yunus, M. Cs 
berharap SIPEJAR tetap bisa digunakan sebagai 
media pembelajaran baik secara daring ataupun 
hybrid. “Karena mahasiswa dapat mempelajari 
materi mata kuliah setiap saat, baik secara 
sinkron maupun asinkron. Di samping itu proses 
pembelajaran yg diselenggarakan di UM dapat 
juga diikuti oleh mahasiswa diluar UM.” harapnya.

Reporter: Arya Wahyu Pratama 
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SEMERU TEAM
Bervisi Mengharumkan Nama Almamater dan 
Berinovasi untuk Menjawab Tantangan Global

Semeru Team atau Super Eco Machine 
Research Universitas Negeri Malang (UM) adalah 
perkumpulan yang terdiri dari mahasiswa jurusan 
teknik mesin, Fakultas Teknik (FT) UM yang memiliki 
kesamaan tujuan, yakni ingin mengharumkan nama 
UM di kancah nasional maupun internasional 
melalui sebuah kompetisi. Awalnya Semeru Team 
merupakan kumpulan mahasiswa otomotif saja, 
namun seiring dengan berjalannya waktu dan juga 
didorong dengan tuntutan untuk memecahkan 
permasalahan dunia yang sedang terjadi khususnya 
pada bidang bahan bakar fosil, maka terbentuklah 
satu perkumpulan ini yang kemudian dinamakan 
Semeru Team.

Mulanya semeru team hanya berfokus pada 
kompetisi nasional yakni Kontes Mobil Hemat Energi 
(KMHE) yang diadakan oleh Ristekdikti. namun 
seiring dengan berjalannya waktu dan teknologi 
semakin berkembang, maka Semeru Team juga 
tidak tinggal diam dan terus melakukan riset 
hingga memberanikan diri keluar untuk mengikuti 
kompetisi yang lebih besar, bersaing dengan 

universitas-universitas terbaik di Indonesia maupun 
dunia.

Sesuai dengan tujuannya dan dibarengi 
dengan usaha yang keras dan konsisten, di tahun 
2021 ini Semeru Team memperoleh buahnya, 
yakni memperoleh prestasi baik di tingkat nasional 
maupun internasional. Berikut adalah daftar 
prestasi yang diperoleh oleh semeru team selama 
satu tahun terakhir :

Semeru Team ada untuk memberikan 
solusi kepada kalangan umum terkhususnya 
kepada mahasiswa untuk mewadahi bakat dan 
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Juara 1 Kategori Prototipe Kelas MPD Etanol 
diajang KMHE (Kontes Mobil Hemat Energi).
Juara 2 Desain Prototipe Kategori Kendaraan 
Roda Tiga diajang PLN ICE (Innovation & 
Competition in Electricity)
Apresiasi Nominator Calon Pendanaan PLN ICE 
2021
3rd place Virtual Technical Inspection Asia 
Pacific & Middle East Prototipe Category 
diajang SEM (Shell Eco Marathon).

1.

2.

3.

4.
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minat dalam pengembangan ilmu yang telah 
didapatkan di bangku sekolah. Semeru Team ada 
untuk menjawab tantangan global mengenai krisis 
sumber energi melalui riset yang terus dilakukan 
dan dikembangkan.

Menurut Cahya Alam Darmatria selaku 
Direktur Utama Semeru Team, semua prestasi 
yang diraih oleh Semeru Team ini tidak lain adalah 
karena kesungguhan semua anggota tim dalam 
mempersiapkan segala hal dan disiplin dalam 
mengerjakan tugasnya masing-masing untuk 
mampu tampil secara maksimal. “Tim kami sangat 
disiplin, sehingga para anggota memiliki tanggung 
jawab menjadi juara. Harapannya prestasi yang 
dihasilkan Semeru Team terus bertambah sehingga 
bisa menjadi motivasi teman-teman lain di luar 
Semeru Team untuk bersaing dengan kampus lain 
dan menjadi juara,” ujarnya.

Ketika diwawancarai secara online melalui 
WhatsApp, Sarif Hidayat selaku Manajer Semeru 
Tim menceritakan kesannya ketika mengikuti 
lomba PLN ICE. dia dan tim mengalami 
kendala ketika persiapan lomba mengingat 
kondisi sekarang yang belum sepenuhnya 
normal. “Di tengah pandemi ini kami 
harus tetap melaksanakan manufaktur. 
Situasi sekarang juga menyebabkan 
banyak toko tutup sehingga dalam 
pembelian part harus melalui  
online,” ungkapnya.

Sarif berpesan kepada 
teman-teman mahasiswa 
untuk tetap semangat 
meskipun situasi sekarang 
belum sepenuhnya 
kembali normal. 
“Tunjukan bahwa di 
dalam keadaan sesulit 
apapun kita akan tetap 
bisa bangkit 

dan berjuang meraih apa yang kita cita-citakan, 
Semeru Team ada untuk memberikan solusi 
kepada kalangan umum terkhususnya kepada 
mahasiswa untuk mewadahi bakat dan minat 
dalam pengembangan ilmu yang telah didapatkan 
di bangku sekolah. Semeru Team ada untuk 
menjawab tantangan global mengenai krisis 
sumber energi melalui riset yang terus dilakukan 
dan dikembangkan,” pungkasnya.

Reporter : Luthfi Maulida Rochmah 
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Mengenal FELA
Tim Peraih Medali Emas PIMNAS Ke-33 Serta 

2 Penghargaan Tingkat Internasional

Tim PKM-K (Program Kreativitas Mahasiswa-
Kewirausahaan) Universitas Negeri Malang (UM) 
berhasil ciptakan inovasi mainan berbasis teknologi 
dengan papan tombol interaktif dengan layar LCD 
pertama di Indonesia! Hal ini disambut positif oleh 
kampus tingkat dunia, Vistula University, Polandia 
dengan dipublikasikannya FELA Playmat pada 
webite resmi kampus tersebut.

FELA Playmat merupakan buah karya 5 
mahasiswa UM, yaitu: Bunga Almia Gane Sari Santina 
Putri (Pendidikan Bahasa Inggris dan Student 
Exchange at Vistula University, Poland), Abdillah 
Rayhan Izza Nurirza (Pendidikan Teknik Elektro), 
Muhammad Ricky Perdana Putra (Pendidikan 
Teknik Informatika), Nisa Haliyati Royyan (Desain 
Komunikasi Visual), Savarina Aurelia Callista 
(Manajemen). Serta dibimbing langsung oleh dosen 
Sastra Inggris, Ibu Hasti Rahmaningtyas S,Pd. M,A.

Sejauh ini, FELA Playmat telah menorehkan 
2 prestasi tingkat internasional di bulan Juni, yakni: 
Gold Medal pada World Science, Environment 
and Engineering Competition (WSEEC) kategori 
education  dan Silver Medal kategori Business Plan 
dalam ajang Indonesia Education International 
Innovative Competition (IEI2C). Tim FELA juga 
meraih medali emas dalam ajang PIMNAS ke-33.

FELA Playmat ini ditujukan untuk membantu 
belajar bahasa Inggris bagi anak usia 3-6 tahun 

(prasekolah). Permainan ini menggunakan 4 
metode pembelajaran bahasa Inggris. “Tujuan 
kami menggunakan 4 metode adalah untuk 
memaksimalkan pemahaman anak dari berbagai 
sisi, yaitu kinestetik, audio, dan visual,” jelas Bunga 
Almia yang menjadi pencetus awal ide FELA 
Playmat. FELA Playmat hadir dengan dilengkapi 2 
bahasa yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 
sehingga mudah dipahami.

Menurut Bunga, metode ini lebih efektif 
karena pada masa golden age, anak akan mudah 
menerima dan mempelajari sesuatu, termasuk 
bahasa Inggris. Tidak hanya itu, FELA Playmat juga 
dilengkapi dengan papan tombol interaktif dan 
buku pintar, serta simulasi permainan online yang 
dapat diakses di website resmi FELA Playmat yaitu 
Felaofficial.com.

Selain bertujuan sebagai media pembantu 
belajar bagi anak usia prasekolah, FELA Playmat 
juga diharapkan mampu menekan angka 
kecanduan bermain gawai bagi anak usia dini. 
“Sehingga anak akan disibukkan dengan bermain 
belajar dan menghilangkan kebiasaan buruk 
bermain Handphone, karena kami juga mendesain 
FELA Playmat semenarik mungkin dengan desain 
batik sebagai branding buatan Indonesia serta 
mengenalkan anak akan budaya negeri sendiri” 
jelas Bunga.
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Tidak hanya guru PAUD dan TK saja, para 
dosen dan orang tua anak prasekolah menyambut 
positif kehadiran FELA Playmat. Dengan 
harga Rp 724.900 akan mendapatkan satu 
set permainan dilengkapi dengan papan 
tombol interaktif, buku pintar, serta QR 
Code yang dapat discan dengan website 
resmi FELA Playmat.

Reporter : Arya Wahyu Pratama 
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4

Survey lokasi PSDKU Kab Trenggalek

Pemaparan rencana pembangunan
PSDKU UM di Kab Trenggalek

Foto bersama

Penyerahan Cinderamata 
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UM Dirikan PSDKU Berbasis 
Eco Green Campus di Kab. Trenggalek

Taraf pendidikan di Indonesia  masih 
belum bisa merata, banyak  daerah 3T (Terdepan, 
Terluar dan Tertinggal) yang fasilitas dan akses 
pendidikannya sangat minim bahkan kurang. 
Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah 
untuk menyelesaikan masalah pemerataan 
pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, Universitas 
Negeri Malang (UM) dalam rangka mendukung 
program pemerintah dan memberikan inovasi 
pendidikan di Indonesia, UM berencana mendirikan 
PSDKU (Program Studi di Luar Kampus Utama) 
dengan menggandeng Pemerintah Daerah (Pemda) 
Kabupaten Trenggalek sebagai mitranya. Untuk 
mensukseskan rencananya tersebut, para petinggi 
UM melakukan pertemuan dengan Pemda Kab. 
Trenggalek di Pendopo Mandala Praja Nugraha 
Kab. Trenggalek dan melakukan kunjungan ke 
lokasi pendirian PSDKU di perkebunan Dilem Wilis 
Trenggalek pada Selasa (05/10).

Presentasi kerjasama ini disampaikan oleh 
staf ahli WR4 UM, Dr. Juharyanto, M.M., M.Pd., dan 
Aji Prasetya Wibawa, S.T., M.MT., Ph.D., selaku Ketua 
Tim Kerjasama PSDKU.  Aji Presetya mengaku 
pendirian program studi ini bukanlah keinginan 
UM, namun mengkuti Permenriteksdikti Nomor 1 
tahun 2017 tentang pembukaan, perubahan dan 
penutupan PSDKUPT. “program ini kami jalankan 
sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 1 tahun 
2017 yang memiliki tujuan meningkatkan relevansi 
akses, pemerataan mutu pendidikan di seluruh 
wilayah Indonesia, relevansi penelitian ilmiah serta 
pengabdian kepada masyarakat untuk mendukung 
pembangunan nasional,” ujarnya.

“Namun dibalik itu semua, UM yang 
notabenenya sebagai kampus pendidikan dan 
memiliki visi menjadi rujukan baik di lingkup 
nasional maupun internasional sudah sepatutnya 
melebarkan sayapnya untuk membuka kampus 
di daerah tertinggal agar mampu memberikan 
kemanfaatan dan mengukir sejarah dalam hal 
memajukan pendidikan di daerah tertinggal,” 
lanjutnya.

Kegiatan ini diikuti oleh Rektor UM, Prof. Dr. 
AH. Rofi`uddin, M.Pd., para Wakil Rektor beserta 
staf ahlinya, para Dekan dan Wakil Dekan dari 
beberapa fakultas, Ketua LP2M, Ketua LP3 dan 
Tim Kerjasama serta perwakilan dari Pemda Kab. 

Trenggalek. Program studi potensial yang nantinya 
akan didirikan adalah S1 Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar (PGSD), S1 Pendidikan Guru PAUD, S1 Desain 
Komunikasi Visual (DKV), S1 Pendidikan Matematika, 
S1 Biologi, S1 Manajemen dan S1 Pendidikan Tata 
Boga. Hal ini menurut survei yang telah dilakukan 
oleh tim kerjasama UM dengan pertimbangan hasil 
akreditasi A beserta capaian pembelajaran dan 
profil lulusan. 

Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin 
mengaku sangat senang dengan adanya rencana 
ini terutama dalam hal membantu mendongkrak 
kapabilitas akademik SDM (Sumber Daya Manusia) 
di Kab. Trenggalek. “Saya senang akan adanya 
program ini, karena nantinya di Kab. Trenggalek 
ada kampus yang menyelenggarakan kegiatan 
belajarnya di sini. Juga dengan dibukanya program 
studi yang sesuai dengan kebutuhan yang ada di 
sini, yakni S1 PGSD dan S1 pendidikan guru PAUD, 
karena kebanyakan guru-guru sekolah dasar dan 
PAUD di sini belum lulus sarjana. Selain itu juga 
untuk mengenalkan alam dan sektor pariwisata 
yang ada di Kab. Trenggalek,”ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama Rektor 
UM, Prof. Dr. AH. Rofi`udin, M.Pd., menyampaikan 
harapannya agar kerja sama antara UM dan 
Pemda Kab. Trenggalek mengenai pembangunan 
PSDKU ini berjalan lancar. “Saya berharap rencana 
kerjasama ini dapat berjalan lancar. Kita, UM dan 
Pemda Kab. Trenggalek memiliki tujuan yang 
sama, yakni meningkatkan kualitas pendidikan 
dan pemerataan pendidikan di Indonesia serta 
melestarikan alam,” pungkasnya.

Reporter : Luthfi Maulida Rochmah 



MAJALAH SWARA PENDIDIKAN  |  Universitas Negeri Malang (UM)

27

SEPUTAR KAMPUS

Perut “Sixpack” dalam Perspektif 
Ilmu Keolahragaan

Sebagian laki-laki memimpikan lengan yang 
kekar dan perut yang “six pack”, dua kelompo kotot 
yang dianggap membuat penampilan semakin 
seksi. Berbagai macam cara dilakukanuntuk 
mengejar target bentuk otot yang “ideal” tersebut. 
Apakah sulit mengejar target tersebut? Sebenarnya 
tidak, karena membesarkan otot sesuai target 
(hipertrofi) cukup mudah dan hanya memerlukan 
waktu yang singkat. Namun demikian, masih 
banyak yang belum memahami bahwa otot bukan 
semata-mata untuk penampilan. Ada 10 kelompok 
otot utama yang harus dilatih agar tubuh menjadi 
sehat, tegap, kuat dan bugar. Apabila otot-otot 
tersebut tidak dilatih secara merata, maka proporsi 
tubuh akan tidak seimbang. Fenomena “Popeye”, 
sang tokoh kartun yang memiliki lengan raksasa 
tapi anggota tubuh lainnya kecil sering terjadi. Otot 
utama yang harus dilatih tersebut dikenal dengan 
istilah major muscle group, yang di antaranya 
adalah otot lengan atas (biceps & triceps), bahu, 
dada, perut, punggung, pinggul, paha depan, paha 
belakang, dan betis.

Oleh: dr. Nanang Tri Wahyudi, SpKO

Otot Perut

Gambar 1. Anatomi otot dinding perut.

Sumber: Human Anatomy & Physiology. Global Ed. 
Pearson. 2016.

Tampilan kotak-kotak yang disebut “six 
pack” sebenarnya adalah bagian dari otot rectus 
abdominis, salah satu di antara 4 (empat) otot yang 
membentuk dinding perut/abdomen

Sekian banyak orang yang berusaha 
membentuk otot ini dengan segala cara, dan sekian 
banyak pula yang putus asa karena sang “six pack” 
tidak kunjung muncul. Mereka sering lupa bahwa 
terdapat struktur di regio abdomen berupa lemak 
di lapisan bawah kulit yang tidak akan hilang 
walaupun seseorang berlatih penguatan otot 
perut setiap hari.

Otot perut dalam istilah anatomi disebut 
dengan otot regio abdomen. Struktur utama otot 
yang memiliki morfologi kotak-kotak tersebut 
adalah otot rectus abdominis, yang berpangkal 
pada tulang pubis dan berujung pada tulang 
rawan iga 5, 6, 7 dan processus xyphoideus/ujung 
tulang dada.

Dengan pemahaman atas struktur anatomi 
tersebut maka seorang praktisi olahraga dengan 
mudah dapat menentukan olahraga seperti apa 
yang harus dilakukan untuk membentuk “six pack”. 
Olahraga ideal dalam kasus ini tentu kombinasi 
antara strength training untuk hipertrofi otot dan 
aerobik untuk fat burning. Metode latihan jasmani 
tersebut akan lebih efektif ketika dikombinasi 
dengan pola diet seimbang dalam rangka mencapai 
target keseimbangan kalori negatif.

Peran lulusan Fakultas Ilmu Keolahragaan 
untuk mengaplikasikan ilmu terkait dengan isu perut 
six pack ini sangat terbuka lebar. Ilmu gizi olahraga 
dan pembuatan program latihan jasmani sesuai 
prinsip tepat FITT (frekuensi, intensitas, tempo 
dan tipe) dapat diaplikasikan secara komprehensif. 
Sebagai contoh misalnya adalah dengan membuat 
program diet sesuai target asupan kalori harian 
serta program olahraga secara bertahap. 
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Gambar 2. Lapisan lemak subkutis yang melapisi 
dinding dada dan perut.

Sumber: Emedicinehealth.com

Bagaimana dengan kedokteran 
komunitas? Topik ini adalah salah satu 
pintu masuk untuk edukasi masyarakat 
tentang pentingnya pola diet dan 
olahraga yang terstruktur, dimana hal ini 
merupakan salah satu kompetensi  dasar 
para lulusan Fakultas Ilmu Keolahragaan.

Contoh aplikasi program terkait 
topik ini cukup sederhana, dimulai 
dengan pemeriksaan kesehatan, 
penetapan program latihan dan diet, 
serta diikuti dengan supervisi dan 
evaluasi secara berkala.

Satu topik sederhana seperti perut “six pack” 
di tangan seorang lulusan FIK ternyata dapat diolah 
dan dikembangkan menjadi sebuah program yang 
bermanfaat dalam meningkatkan kesehatan dan 
kebugaran masyarakat.

Referensi :
•Amerman EC.Human Anatomy & Physiology. Global Ed.Pearson. 
2016.
•http://www.Kenhub.com/en/library/anatomy
•https://www.emedicinehealth.com/facts_about_belly_fat_diet_
and_weight_manag ement/article_em.htm

Screening Kesehatan

1

Setiap orang yang akan mulai 
berolahraga, atau ingin meningkatkan 
level olahraganya dianjurkan untuk 
melakukan konsultasi kesehatan ke 
praktisi kesehatan olahraga. Akan 
ditentukan resiko kesehatan yang 
ada pada seseorang sehingga dapat 
ditetapkan kelayakan serta jenis 
olahraga apa saja yang dianjurkan. 
Anjuran kesehatan dapat diberikan 
lebih lanjut dengan rekomendasi 
asupan nutrisi serta dosis olahraga yang 
harus dijalankan oleh seorang individu. 

Dalam menetapkan rekomendasi, 
terkadang dilakukan beberapa 

tes kebugaran sebagai data 
dasar untuk menentukan 

dosis awal latihan.

Program diet yang aman

3

Aplikasi ilmu nutrisi tidak kalah penting, 
dengan penetapan target jumlah total 
asupan kalori harian, hingga penentuan 
komposisi serta proporsi makronutrien 
(karbohidrat, lemak, protein). Aplikasi 
lebih lanjut adalah dengan mengatur 
menu yang bervariasi dalam keseharian 

untuk mencapai target penurunan 
kadar lemak dan peningkatan 

massa otot tanpa 
menimbulkan kebosanan 
atau bahkan malnutrisi.

Olahraga yang 
aman dan efektif

2

Olahraga dapat dimulai dari fase awal/
adaptasi selama 2 minggu, lalu diikuti 
dengan fase peningkatan volume 
dan intensitas selama 8-12 minggu. 
Kombinasi antara strength training dan 
aerobik ini diramu sedemikian rupa oleh 
instruktur lulusan FIK secara aman dan 
efektif, misalkan dengan menghindari 
latihan high impact bagi klien obesitas, 
bentuk latihan yang bervariasi untuk 

menghindari kebosanan, serta 
membuat evaluasi berkala 

untuk menentukan 
efektivitas program.
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MENGENAL RAGAM INOVASI 
PENDIDIKAN BERSAMA

Era Revolusi Industri 4.0 yang memiliki 
keterkaitan erat dengan teknologi membuat 
beberapa aspek dalam kehidupan menjadi 
lebih mudah. Manusia pun terus berinovasi 
untuk bisa mengikuti arus perkembangan, 
salah satunya adalah inovasi dalam bidang 
pendidikan. Universitas Negeri  (UM) selaku 
instansi penyelenggara pendidikan di Indonesia 
juga terus berpikir untuk mengembangkan 
inovasi di dalam pendidikan. Dosen merupakan 
salah satu pelaku dalam pentingnya 
pengembangan inovasi. Kesempatan kali ini, 
Swara UM akan mengenalkan salah satu sivitas 
UM yang memberikan informasi terhadap 
pentingnya inovasi dalam pendidikan. 

Mengenal sosok Alfyananda 

Dosen kelahiran Kediri, 03 November 
1993 adalah salah satu pengajar muda 
di Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, 
Universitas Negeri Malang (UM). Pria yang 
memiliki nama lengkap Alfyananda Kurnia 
Putra, S.Pd, M.Pd dan akrab disebut “Alfyan” ini 
sudah terjun pada dunia pendidikan UM sejak 
tahun 2018. Merupakan alumni UM tahun 2011 
pada tingkat S1, serta 2015 pada jenjang S2 
dengan prodi yang diampu yakni Pendidikan 
Geografi. Aktivitas yang paling senang 
dilakukan adalah berpetualang menjelajahi 
alam. 

Mengadakan Penelitian 
Bersama Mahasiswa

 
Biasanya dalam penawaran penelitian 

maupun pengabdian masyarakat dari UM 
maupun DPRM (Penyedia biaya Riset), ada 
keharusan mengajak rekan mahasiswa 

sebagai tim research sebagai upaya 
memberikan pengalaman dan transfer 
knowledge secara langsung. Setiap dosen 
di UM memiliki kepakaran ilmu dan dinaungi 
dalam KBK (Kelompok Bidang Keahlian) di 
Jurusan/Prodi. Sehingga setiap dosen di KBK 
harus memiliki payung riset. Sebagai contoh 
fokus riset pada “Learning Technology for 
Geography”, ya jadi penelitian saya ada pada 
topik-topik Mobile Technology Support, 
Technology Enhanced Geography Learning, 
Lingkungan Pembelajaran Virtual Geografi 
dan lain-lain. Sehingga mahasiswa yang 
memiliki ketertarikan atau mengambil tema 
tersebut dalam rencana penelitian maupun 
skripsi, biasanya akan diarahkan oleh jurusan/
prodi sesuai dengan bidang kepakaran dosen. 
Sehingga ada integrasi yang linier topik riset 
mahasiswa dan topik riset dosen.

Pengembangan Inovasi 
pembelajaran

 
Berbicara tentang inovasi pembelajaran 

ini luas sekali, khususnya dalam proses 
pembelajaran yang sudah dilakukan. Jika 
berdasarkan pengalaman pribadi, saya  sudah 
mengembangakan dan mengimplemantasikan 
model dan media pembelajaran yang berbasis 
teknologi untuk menghadirkan inovasi dalam 
pembelajaran. Misalnya Penggunaan media 
Teknologi Geospasial yang berbasis digital 
(WebGIS, ArcGIS, Google Earth, Citra Digital, 
Data Spasial lainnya). Semua saya integrasikan 
dalam pembelajaran, harapannya agar kualitas 
pembelajaran dapat meningkat sehingga 
ketercapaian kompetensi dan kapabilitas lebih 
baik dan memberikan pembelajaran yang 
bermakna bagi mahasiswa.
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Inovasi Pembelajaran lain yang saya 
g u n a ka n s a d a l a h s m i s a l nya s p e n g g u n a a n 
gamification untuk ujian baik tengah maupun akhir 
semester. Ide itu tercipta dari suasana ujian yang 
biasanya menegangkan dan membuat mahasiswa 
menjadi merasa tertekan. Bahkan tak jarang hal 
tersebut mampu membuat mahasiswa blank akan 
apa yang sudah dipelajari sebelumnya. Dengan 
gamification, menghadirkan enjoy dan fun learning 
sehingga dalam ujian sekalipun mahasiswa 
tidak merasakan tekanan saat mengerjakan 
soal. Beberapa platform umum yang sering 
saya gunakan di antaranya Quizizz dan Kahoot. 
Saya dan Tim penelitian juga mengembangkan 
Aplikasi gamification bernama “SPEXTRAL” yang 
merupakan salah satu hasil penelitian yang dibiayai 
oleh UM melalui PNBP UM. Spectral merupakan 
Aplikasi gamification yang khusus dibuat untuk 
Mata Kuliah Kosmografi di tingkat universitas dan 
Geografi di SMA yang baru saja rampung pada 
tahun ini. 

Alasan Melakukan Inovasi 
dalam Kegiatan Pembelajaran

Prinsip dasarnya karena tuntutan abad 
21 yang harus memikirkan bagaimana caranya 
agar bisa menggunakan atau menerapkan 
teknologi di dalam kegiatan pembelajaran untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran. Inovasi 
bukan berarti harus membuat sesuatu yang baru, 
tapi bisa juga memanfaatkan sesuatu yang sudah 
ada kemudian dikembangkan kembali. Tinggal 
bagaimana kita bisa mengintegrasikan hal yang 
sudah ada tersebut ke bidang pendidikan.

Contohnya adalah penggunaan media 
sosial. Mahasiswa zaman sekarang pasti memiliki 
media sosial seperti Instagram, Facebook, 
WhatsApp, dan Telegram. Terdengar sangat 
tidak umum bukan? Tapi dari sinilah inovasi 
itu muncul, bagaimana cara membuat atau 
menggunakan sesuatu yang menjadi bagian 
hidup dari mahasiswa, menjadi suatu platform 
media pendidikan. Konsepnya adalah integrasi 
untuk tujuan akhirnya meningkatkan kompetensi, 
kapabilitas, pengalaman belajar, dan pembelajaran 
bermakna bagi mahasiswa.

Saya dulu awalnya juga cuma coba – coba. 
Salah satunya dengan menggunakan platform 
Instagram. Mahasiswa diminta untuk mengunggah 
projek/karya yang mereka miliki ke laman 
Instagram, kemudian kita akan berdiskusi di kolom 
komentar. Selain itu juga membuat “Instagram 
Story” yang memiliki fitur kuis untuk memberikan 
pertanyaan, fitur pertanyaan dimana bisa memberi 
jawaban singkat berupa uraian, dan 
masih banyak lagi.

30
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Tanggapan dari Mahasiswa

Kebetulan saya meneliti hal tersebut dan 
sudah terpublish di jurnal Internasional tahun ini 
dan respon mereka sangat tertarik. Hal tersebut 
karena mereka baru merasakan suasana belajar 
dengan model pembelajaran yang berbeda, 
karena biasanya mereka hanya belajar secara 
konvensional dengan model ceramah.

Salah satu contoh lain yang sangat menarik 
perhatian mahasiswa adalah saya ajak mereka 
studi lapangan secara “virtual” (virtual field trip) 
dengan aplikasi sederhana google street view, 
google earth, dan lain-lain untuk identifikasi 
geographical characteristic pada suatu wilayah.  
Kita bisa melihat suatu wilayah secara 360° tanpa 
mengurangi esensi dari melakukan perjalanan 
langsung ke lokasi. Pandemi membuat akses 
kita untuk bisa melihat langsung menjadi 
terhalang, sehingga ini bisa dijadikan sebagai 
alternatif lain untuk pembelajaran. Tentu saja hal 
seperti ini sangat menarik bagi mereka. Awalnya 
yang mungkin mengantuk selama mengikuti 
pembelajaran, jadi memiliki ketertarikan untuk 
ingin terlibat dalam pembelajaran dan ingin tahu 
lebih banyak tentang yang sedang diterangkan.

Harapan Output dari Inovasi 
Pembelajaran 

Saya pribadi tidak berorientasi pada 
nilai, tapi proses yang dilakukan/dilewati oleh 
mahasiswa. Kompetensi dan kapabilitas menjadi 
domain utama sebagai output yang paling 
diperhatikan. Untuk mencapai kompetensi dan 
kapabilitas yang diinginkan, perlu ada proses 
pembelajaran yang berkualitas dan memberikan 
pengalaman belajar yang bermakna (lifelong 
learning). Karena itu menjadi salah satu bekal 
mereka untuk berekspresi di masyarakat baik 
dalam karir maupun kemasyarakatan. Terutama 
untuk yang akan menjadi guru, diharapkan 
pengalaman belajar ini kelak akan berguna 
saat mengajar serta dapat diterapkan dalam 
proses pembelajaran. Kontinuitas tersebutlah 
yang diharapkan menjadi output dari inovasi 
pembelajaran yang saya terapkan. Agar nantinya 
tercipta kualitas pembelajaran geografi yang 
lebih baik. 

Reporter : Rifdah Ananda 

Berikut adalah daftar 
penelitian terkait inovasi 
pembelajaran yang sudah 
dipublikasi :

The Effect of Blended Project-
Based Learning with Stem Approach 
to Spatial Thinking Ability and 
Geographic Skill

Effect of Mobile-Augmented 
Reality (MAR) in Digital Encyclopedia 
on The Complex Problem Solving 
and Attitudes of Undergraduate 
Student

GAMING FOR SOLAR 
SYSTEM SERIOUS GAMES AND 
SMART GAMIFICATION DALAM 
PEMBELAJARAN GEOGRAFI 
BERBASIS M-LEARNING

VIRTUAL FIELD TRIPS 
DEVELOPMENT BERBASIS 
GEOSPATIAL TECHNOLOGY 
DALAM KAJIAN GEOGRAPHICAL 
CHARACTERISTIC

1

2

3

4

Tuntutan pada abad 21 adalah harus 
memikirkan bagaimana caranya agar bisa 
menggunakan atau menerapkan teknologi 
di dalam kegiatan pembelajaran untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran” 

Alfyananda Kurnia 

Putra , S.Pd, M.Pd.
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Sejarah dan Budaya: Jurnal Sejarah, 
Budaya, dan Pengajarannya diterbitkan oleh 
Universitas Negeri Malang di bawah pengelolaan 
Jurusan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, bekerja 
sama dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia 

(MSI), Perkumpulan Program Studi Sejarah Se-
Indonesia (PPSI) dan Perkumpulan Program Studi 
Pendidikan Sejarah Se-Indonesia (P3SI). 

 Jurnal ini menerbitkan artikel tentang 
sejarah, budaya dan pembelajarannya dua kali 

Sejarah  dan Budaya : Jurnal Sejarah, 
Budaya, dan Pengajarannya

(ISSN: 1979-9993; e-ISSN: 2503-1147)

RESENSI JURNAL
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setahun (setiap Juni dan Desember). Nama jurnal 
ini memang cukup panjang karena latar belakang 
jurnal ini didirikan oleh dosen-dosen jurusan sejarah 
yang berasal dari latar belakang keilmuan sejarah, 
arkeologi, antropologi, sosiologi, dan pendidikan. 
Keragaman latar belakang ini menjadi daya tarik 
tersendiri bagi jurnal ini. 

 Jurnal ini menerima artikel dari pendidik, 
pemerhati budaya, sejarawan, maupun mahasiswa. 
Sama seperti jurnal UM lainnya, jurnal ini 
membebaskan biaya publikasi maupun administrasi 
seleksi artikel. Jurnal ini akrab disingkat dengan 
sebutan JSB.

 Jurnal Sejarah dan Budaya termasuk 
jurnal tertua di UM. Awalnya jurnal ini terbit secara 
cetak sejak tahun 1990an. Secara online, jurnal ini 
sudah terbit secara rutin sejak Juni 2013. Jurnal ini 
sudah terindek Google Scholar, Dimension, DIOAJ, 
dan Garuda. Sebelumnya sejak 2016, jurnal ini 
terakreditasi Sinta 5. Sejak 2019, akreditasi jurnal ini 
naik pangkat menjadi Sinta 3. 

 Tahun 2013, jurnal ini dikelola oleh Dr. Ari 
Sapto, M.Hum sebagai Ketua Penyunting dan Dr. 
Joko Sayono, M.Pd., M.Hum sebagai Wakil Ketua 
Penyunting. Para penyunting pelaksana antara 
lain: Indah Wahyu Puji Utami, Ulfatun Nafi’ah, dan 
Daya Negri Wijaya serta dibantu Minarti sebagai 
Pelaksana Tata Usaha.

 Saat ini jurnal Sejarah dan Budaya masih 
berusaha meningkatkan akreditasi dan kualitasnya 
menjadi lebih baik. Langkah yang dilakukan antara 
lain dengan meningkatkan kualitas artikel dan 
performa website jurnal. Ada pun strategi penting 
yang telah dilakukan antara lain menggandeng 
para akademisi profesional dari dalam dan luar 
negeri untuk menjadi tim jurnal.

 Sejak 2018, jurnal ini dipimpin oleh Dr. Blasius 
Suprapta, M.Hum selaku Ketua Penyunting. Tim 
Editorial Board antara lain Arif Subekti (Universitas 
Negeri Malang), Daya Negri Wijaya (University 
of Porto, Portugal), Ersis Warmansyah Abbas 
(Universitas Lambung Mangkurat), Indah Wahyu 
Puji Utami (National Institute of Education, NTU, 
Singapura), Prof. Nawiyanto (Universitas Jember, 
Indonesia), Prof. Nunuk Suryani (Universitas Sebelas 
Maret, Indonesia), Tsabit Azinar Ahmad (Universitas 
Negeri Semarang), Ronal Ridhoi (Universitas 
Negeri Malang), Ulfatun Nafi’ah (Universitas Negeri 
Malang).

 Sedangkan tim reviewer antara lain: Francis 
Gealogo (Ateneo de Manila University, Quezon 
City, Filipina), Grace T. Leksana (Universitas Negeri 

Malang), Ahmad Nashih Luthfi (Sekolah Tinggi 
Pertanahan Nasional), Ari Sapto (Universitas 
Negeri Malang), Deny Yudo Wahyudi (Universitas 
Indonesia), Heri Susanto (Universitas Lambung 
Mangkurat, Indonesia), Ida Bagus Putu Prajna 
Yogi (Balai Arkeologi Kalimantan Selatan, 
Indonesia), Prof. Sumarmi (Universitas Negeri 
Malang, Indonesia), Prof. Sariyatun (Universitas 
Sebelas Maret, Indonesia), Prof. Reiza Dienaputra 
(Universitas Padjajaran, Indonesia) Mochammad 
Nurfahrul Lukmanul Khakim (Universitas Negeri 
Malang), Wahyu Djoko Sulistyo (Universitas Negeri 
Malang).

 Proses pengiriman dan seleksi artikel 
ke jurnal ini melalui OJS (open journal systems). 
Penulis artikel diwajibkan mendaftar terlebih 
dahulu dan menyiapkan artikelnya sesuai template 
sebelum mengirim. Proses seleksi/review jurnal ini 
menekankan pada keaslian, novelty, dan metode 
penelitian artikel. Seleksi publikasi artikel di jurnal 
ini cukup ketat karena naskah yang masuk berasal 
dari hampir seluruh penjuru Indonesia. Rapat tim 
jurnal selalu diadakan beberapa minggu untuk 
menentukan artikel yang akan diterbitkan.

 Harapannya ke depan jurnal ini bisa menjadi 
wadah karya intelektual mengenai sejarah, budaya, 
dan pembelajarannya yang dapat memberikan 
sumbangsih penting dalam perkembangan ilmu 
pengetahuan di Indonesia dan dunia. Selain itu 
Jurnal JSB juga sejalan dengan visi-misi UM 
dalam mewujudkan cita-cita rujukan dunia karena 
jurnal tema sejenis ini juga hanya dimiliki oleh UM. 
Jurnal JSB juga terus berbenah secara tata kelola 
dan kualitas publikasi untuk memberikan layanan 
terbaik. Semoga jurnal JSB bisa meningkatkan 
performa akreditasi Sinta yang lebih baik. Alamat 
resmi jurnal ini adalah: http://journal2.um.ac.
id/index.php/sejarah-dan-budaya/about/
displayMembership/380
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1954
Kamu lahir dari pucuk-pucuk mimpi
Rahim para pahlawan negeri
Untuk menyemai jiwa-jiwa bestari
Pada bangsa yang baru berdikari

1957
Masihkah kau ingat doa-doa 
Yang membumbung ke angkasa
Ketika kau menjadi perkasa
Merawat pendidikan bangsa

1963
Rumah para penggali cahaya
berdiri sejajar dengan lubuk pustaka
suara para mahasiswa bergema
sepanjang ruang kelas nusantara

1999
Akhirnya
Perjuanganmu tiba pada takdir terindah
Keringat menjadi berkah
Air mata menjadi hadiah
Rasa syukur terdengar meriah

Kau duduk di singgasana baru
Dengan amanah yang padu
Dan agungnya almameter biru
menatap langit penuh haru

2008
Puisi ini kembali menebas batas
Menuju puncak menara emas
Tetapi kau harus tetap mawas
Menebarkan kebajikan semakin luas

Demi menyapu bintang-bintang 
Kepak sayapmu membentang
Tatapan matamu semakin nyalang
Dan suaramu semakin lantang

2021
Aku masih sering melihat
Cahaya-cahaya yang kau rawat
Dari warisan bangsa yang kuat
Merajut kebhinekaan dengan khidmat

Ribuan prestasi terpampang nyata
Ribuan alumni menapaki bumantara
Sekian inovasi telah bergema
Sekian negara merangkul kita

Usiamu 67 tahun kini
Tapi tak henti kau mengabdi
Menjadi rujukan negeri
Harum jasamu akan abadi    

Di depan graha rektorat
Semua kenangan berkelebat
Dadaku menjadi semakin hangat
Aliran darahku terasa bersemangat

Bersamamu akan kubaktikan diri
Merengkuh kejayaan dengan rendah hati
Menjadi mata air untuk penjuru bumi
Menjadi oase untuk pengejar mimpi

Kejayaanmu tidak untuk dirayakan sendiri
Di tengah pandemi yang masih jadi ironi
Selayaknya kita kian mendekatkan diri
Bersimpuh luruh pada Sang Ilahi

Terima kasih sudah menjadi bernas
Dalam merangkai karya berkualitas
membangun masyarakat cerdas
menorehkan sejumlah tinta emas

Maukah kau berjuang bersamaku lagi?
Maukah kau membina renjanaku lagi?
Maukah kau menyemai impianku lagi?
Maukah kau berjalan lebih jauh lagi?

Selamat ulang tahun UM
Doaku sepanjang denyut nadimu
Asaku sepanjang irama napasmu

Memoar Hari Kelahiran
Karya : Fahrul Khakim

(Dosen Jurusan Sejarah Universitas Negeri Malang)
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1. Acara Puncak Dies Natalis Universitas Negeri 
Malang ke-67

2. Peninjauan Pembangunan Kampus 
PSDKU UM berbasis Eco Green campus  di 
Kabupaten Trenggalek 

3. Prosesi Peresmian Launching Kampoeng Kopi 
Desa Sumberdem

4. Penyaluran Bantuan untuk Korban Bencana 
Erupsi Gunung Semeru
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5. Pelepasan Tim Relawan UM pada Bencana 
Erupsi Gunung Semeru 

6. Senam Pagi Seluruh Sivitas Akademika 
Universitas Negeri Malang

 

7. Acara Peluncuran Health Promoting 
University (HPU) dan Pencanangan Hari Krida

8. Acara Pengukuhan 5 Guru Besar UM 

9. Workshop Peningkatan Kompetensi Bidang 
Kehumasan dan Protokoler bagi Tendik UM
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